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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/561 

av 11. april 2016 

om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til 

modellen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra 

et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, skal ledsages av et identifikasjonsdokument i 

helsesertifikatformat. Del 1 i vedlegg IV til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013(2) inneholder 

modellen for helsesertifikatet. 

2) I modellen for helsesertifikatet vises det til kravet om at det i henhold til vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013 

skal utføres en vellykket test av immunrespons på rabiesvaksinasjon på blodprøver som er tatt fra hunder, katter og 

ildrer som kommer fra eller er beregnet på transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem som er 

oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

3) Etter gjentatte tilfeller av forfalskning av laboratorierapporter med resultater av tester med rabies-antistofftitrering bør 

sertifikatutstedere i territorier eller tredjestater påminnes om at testresultater bør sertifiseres som tilfredsstillende bare 

dersom det er kontrollert at laboratorierapporten er ekte. En særlig rettledning om dette bør inngå i helsesertifikatet. 

4) Videre har posten om merking av hunder, katter eller ildrer i del I i helsesertifikatet blitt misforstått av sertifikatutsteder 

i tredjestater, noe som har medført problemer under samsvarskontroller ved Unionens ytre grenser. For å unngå 

misforståelser bør posten fjernes fra del I i helsesertifikatet som beskriver dyrene, og heller innføres i del II av nevnte 

sertifikat, som omhandler sertifisering av dyrene. En særlig rettledning om kontroll av merking bør også innføres i 

del II. 

5) Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013 bør derfor endres. 

6) For å unngå eventuelle forstyrrelser i forflytninger bør det i en overgangsperiode være tillatt å bruke helsesertifikater 

som før denne forordnings anvendelsesdato er utstedt i samsvar med del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 577/2013. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2016, s.26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2016 av 23. 

september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

576/2013 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 109). 

2017/EØS/36/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2016 kan medlemsstatene tillate innførsel av hunder, katter og ildrer som forflyttes 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, som ledsages av et helsesertifikat som er 

utstedt senest 31. august 2016 i samsvar med modellen angitt i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013 i den utgaven som gjaldt før endringene som innføres ved denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

Del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 skal lyde: 

«DEL 1 

Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning 

(EU) nr. 576/2013 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 

D
e
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I:
 N
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rm
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I.1.  Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Tlf. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode  I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmelsesstat ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted  

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 010619 

 I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur I.22.  Samlet antall 

kolli 

I.23.  Forseglings-/containernummer I.24.  Type kolli 
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I.25.  Varer sertifisert til  

 Kjæledyr    

I.26.  For transitt til tredjestat  I.27.  For import eller innførsel til EU 

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art  Kjønn Farge  Rase Identifikasjons- Identifikasjons- Fødselsdato  

(vitenskapelig navn) nummer  system [dd/mm/åååå] 
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en 

tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

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

 D
e
l 
II

: 
A

tt
e
s
te

ri
n

g
  

 Undertegnede offentlig veterinær(
1
) / veterinær godkjent av vedkommende myndighet(

1
) i  ...................... 

(sett inn navn på territorium eller tredjestat) bekrefter følgende: 

 Forsendelsens formål/art som attestert av eieren 

II.1.  Ifølge vedlagte erklæring(
2
) fra eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse 

fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, som 

er dokumentert(
3
), vil dyrene beskrevet i felt I.28 ledsage eieren eller den fysiske personen 

som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene 

på eierens vegne innen høyst fem dager fra dennes forflytning, og de er ikke gjenstand for 

en forflytning med salg eller overdragelse av eiendomsretten som formål, og ansvaret for 

dyrene under den ikke-kommersielle forflytningen forblir under ansvar av 

(
1
) enten  [eieren] 

 (
1
) eller  [den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eierejn til å foreta den ikke-kommersielle 

forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

(
1
) eller  [den fysiske personen utpekt av en transportør som eieren har inngått avtale med om å 

foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

 (
1
) enten [II.2.  dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på høyst fem] 

 (
1
) eller [II.2.  dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på mer enn fem, er over seks måneder og 

skal delta i konkurranser, på utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike, og 

eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 har framlagt bevis(
3
) på at dyrene er 

registrert 

  (
1
) enten  [for å delta på et slikt arrangement] 

(
1
) eller  [i en forening som arrangerer slike arrangementer.]] 

Attestering av rabiesvaksinasjon og test med rabies-antistofftitrering 

 (
1
) enten [II.3.  dyrene beskrevet i felt I.28 er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er 

mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden 

fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013(
4
), og 

  II.3.1.  dyrenes opprinnelsesterritorium eller -tredjestat som angitt i felt I.1 er oppført på 

en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og 

bestemmelsesmedlemsstaten angitt i felt I.5 har underrettet offentligheten om at 

den tillater forflytning av disse dyrene til dens territorium og at dyrene ledsages av 

(
1
) enten  [II.3.2.  den vedlagte erklæringen(

5
) fra eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 

om at dyrene fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle 

forflytningen ikke har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige 

for rabies] 

(
1
) eller  [II.3.2.  moren, som de fortsatt er avhengige av, og det kan fastslås at moren, før de ble 

født, ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg 

III til forordning (EU) nr. 576/2013.] 
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 STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra 

et territorium eller en tredjestat av hunder, katter 

eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

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

 (
1
) og/eller  [II.3.  dyrene beskrevet i felt I.28 var minst 12 uker på tidspunktet for 

rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått siden fullføringen av 

grunnvaksinasjonen mot rabies(
4
) utført i samsvar med 

gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013, 

og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den forrige 

vaksinasjonens gyldighetstid(
6
), og 

(
1
) enten  [II.3.1  dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra et territorium eller en 

tredjestat oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, direkte, 

gjennom et territorium eller en tredjestat oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 

eller gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn dem oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013(
7
), 

og nærmere opplysninger om den nåværende 

rabiesvaksinasjonen er angitt i tabellen under] 

(
1
) eller  [II.3.1  dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra eller er beregnet på 

transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og en test 

med rabies-antistofftitrering(
8
) som er utført på en 

blodprøve tatt på datoen angitt i tabellen under av en 

veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, 

minst 30 dager etter den forutgående vaksinasjonen og 

minst tre måneder før utstedelsesdatoen for dette 

sertifikatet, viste et antistofftiter på minst 0,5 IU/ml(
9
), og 

eventuell etterfølgende revaksinasjon ble utført innenfor 

den forrige vaksinasjonens gyldighetstid(
6
), og nærmere 

opplysninger om den gjeldende rabiesvaksinasjonen og 

tidspunktet for prøvetaking for testing av immunrespons er 

angitt i tabellen under: 

Signalgiver eller tatovering  

Vaksinens 

navn og 

produsent 

Partinummer 

Vaksinasjonens 

gyldighet 

Dato for 

blodprøve-

taking 

[dd/mm/åååå] 

Dyrets 

alfanumeriske 

kode 

Dato for implantasjon 

og/eller avlesing(
10

) 

[dd/mm/åååå] 

Vaksinasjons-

dato 

[dd/mm/åååå] 

F
ra

 

[d
d

/m
m

/å
å
å

å
] 

T
il

 

[d
d

/m
m

/å
å
å

å
] 

        

        

        

        

        

]] 
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

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

Attestering av parasittbehandling 

(
1
) enten  [II.4.  hundene beskrevet i felt I.28 er beregnet på å sendes til en medlemsstat som er oppført på 

en liste i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011, og er behandlet mot 

Echinococcus multilocularis, og nærmere opplysninger om behandlingen som er gitt av 

veterinæren i samsvar med artikkel 7 i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011(
11

)(
12

)(
13

), er 

angitt i tabellen under] 

(
1
) eller  [II.4.  hundene beskrevet i felt I.28 er ikke blitt behandlet mot Echinococcus multilocularis(

11
).] 

Hundens signalgiver- 

eller tatoveringsnummer 

Behandling mot Echinococcus Veterinær som har gitt behandlingen 

Produktets navn 

og produsent 

Dato [dd/mm/åååå] og 

klokkeslett for 

behandling [00:00] 

Navn med blokkbokstaver, stempel og underskrift 

    

    

    

    

    

]] 

Merknader 

(a)  Dette sertifikatet er beregnet for hunder (Canis lupus familiaris), katter (Felis silvestris catus) og ildrer (Mustela 

putorius furo). 

(b)  Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for den offentlige veterinærens utstedelse fram til datoen for 

dokument- og identitetskontrollene på de utpekte reisendes innreisesteder i Unionen (tilgjengelig på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

Ved sjøtransport forlenges denne ti-dagersperioden med en tilleggsperiode som tilsvarer sjøreisens varighet. 

Med henblikk på ytterligere forflytning til andre medlemsstater er dette sertifikatet gyldig i til sammen fire måneder 

fra datoen for dokument- og identitetskontroller, eller fram til utløpsdatoen for rabiesvaksinasjonens gyldighet 

eller fram til vilkårene som gjelder dyr som er yngre enn 16 uker nevnt i nr. II.3 opphører å gjelde, etter hva som 

inntreffer først. Merk at visse medlemsstater har underrettet om at forflytning til deres territorium av dyr som er 

yngre enn 16 uker som nevnt i nr. II.3, ikke er tillatt. Ytterligere opplysninger fås på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Del I: 

Felt I.5:  Mottaker: angi den første bestemmelsesmedlemsstaten. 

Felt I.28:  Identifikasjonssystem: velg enten signalgiver eller tatovering. 

 Identifikasjonsnummer: angi signalgiverens eller tatoveringens alfanumeriske kode. 

 Fødselsdato/rase: som angitt av eieren. 

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

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

Del II: 

(
1
) Stryk det som ikke passer. 

(
2
)  Erklæringen nevnt i nr. II.1 skal vedlegges sertifikatet og være i samsvar med modellen og tilleggskravene 

fastsatt i del 3 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
3
)  Beviset nevnt i nr. II.1 (f.eks. ombordstigningskort, flybillett) og i nr. II.2 (f.eks. kvittering for inngangsbillett til 

arrangement, bevis på medlemskap) skal framvises på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollene nevnt i bokstav b) i merknadene. 

(
4
)  En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble foretatt innenfor gyldighetstiden for 

en tidligere vaksinasjon. 

(
5
)  Erklæringen nevnt i nr. II.3.2 som skal vedlegges sertifikatet, oppfyller kravene til format, utforming og språk 

fastsatt i del 1 og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
6
)  En bekreftet kopi av det berørte dyrets identifikasjons- og vaksinasjonsopplysninger skal være vedlagt 

sertifikatet. 

(
7
)  Den tredje muligheten forutsetter at eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1, på anmodning fra 

vedkommende myndigheter med ansvar for kontrollene nevnt i bokstav b), framlegger en erklæring om at dyrene 

ikke har vært i kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i sikker forvaring i et 

transportmiddel eller ikke har forlatt en internasjonal lufthavns område under transitt gjennom et annet territorium 

eller en annen tredjestat enn de som er oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013. Denne erklæringen skal oppfylle kravene til format, utforming og språk fastsatt i del 2 og 3 i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
8
)  Testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 

— skal foretas på en prøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, minst 30 dager 

etter vaksinasjonsdatoen og tre måneder før importdatoen, 

— skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum, 

— skal foretas i et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i rådsvedtak 2000/258/EF (liste over 

godkjente laboratorier er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), 

— behøver ikke å gjentas på et dyr som etter nevnte test med tilfredsstillende resultater er blitt revaksinert mot 

rabies innenfor gyldighetstiden for en tidligere vaksinasjon. 

En bekreftet kopi av den offisielle rapporten fra det godkjente laboratoriet om resultatene av testen med rabies-

antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 skal være vedlagt sertifikatet. 

(
9
)  Ved å bekrefte dette resultatet bekrefter den offentlige veterinæren at han/hun etter beste evne og om nødvendig 

etter kontakt med laboratoriet angitt i rapporten, har kontrollert ektheten av laboratorierapporten om resultatene 

av testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1. 

(
10

)  Sammenholdt med fotnote (
6
) skal merkingen av de berørte dyrene ved implantasjon av en signalgiver eller med 

en lett leselig tatovering som er utført før 3. juli 2011, kontrolleres før noen opplysninger registreres i dette 

sertifikat, og denne kontrollen skal alltid skje før eventuelle vaksiner eller, dersom det er aktuelt, tester som 

utføres på dyrene. 

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

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

(
11

)  Behandlingen mot Echinococcus multilocularis nevnt i nr. II.4 skal 

— foretas av en veterinær høyst 120 timer og minst 24 timer før tidspunktet for den planlagte innføringen av 

hundene til en medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) nr. 1152/2011, 

— bestå av et godkjent legemiddel som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller farmakologisk aktivt 

stoff som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, 

tarmlevende former av Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten. 

(
12

)  Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om en ytterligere behandling, 

dersom en slik er foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet og før den planlagte innførselen til en 

medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011. 

(
13

)  Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om behandlinger, dersom slike er 

foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet med henblikk på videre forflytning til andre medlemsstater 

beskrevet i bokstav b) i merknadene og sammenholdt med fotnote (
11

). 

Offentlig veterinær / godkjent veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 

Vedkommende myndighets påtegning (ikke nødvendig når sertifikatet er underskrevet av en offentlig veterinær) 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 

Tjenestemann på reisendes innreisested (for videre forflytning til andre medlemsstater) 

Navn (med blokkbokstaver):  Tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

E-postadresse: 

Dato for gjennomføring av dokument- og identitetskontroller:  Underskrift:  Stempel:» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/685 

av 29. april 2016 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2016) 2511](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF 

og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det oppført ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av ei melding frå Frankrike bør postane for grensekontrollstasjonar ved lufthamna i Bordeaux og hamna i 

Dunkerque i Frankrike endrast i lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

3) Etter at kategori O for grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Marseille vart stroke frå lista, har dei franske 

styresmaktene modernisert denne grensekontrollstasjonen og meldt frå om at moderniseringa er avslutta, og at denne 

grensekontrollstasjonen er eigna for kategori O med fotnote 14, særleg for virvellause dyr, akvariedyr, amfibium og 

gnagarar. Kategori O kan difor førast opp igjen på lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF for denne 

grensekontrollstasjonen. 

4) På grunnlag av meldingar frå Spania og Italia er godkjenninga vorten oppheva for ein del av produktkategoriane ved 

grensekontrollstasjonane ved hamna i Huelva, ved lufthamna i Madrid og for eit kontrollsenter ved 

grensekontrollstasjonen ved hamna i Livorno-Pisa. Postane for desse grensekontrollstasjonane i Spania og Italia bør 

difor endrast i den lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 3.5.2016, s.32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2017/EØS/36/02 
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5) Etter at tilsynstenesta til Kommisjonen har utført tilfredsstillande kontrollar, kan den nye grensekontrollstasjonen ved 

hamna i Liepaja i Latvia godkjennast for kategorien andre emballerte produkt ved omgjevnadstemperatur. Lista over 

postar for Latvia i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

6) Nederland og Polen har meldt frå om at eit kontrollsenter er vorte lagt til ved grensekontrollstasjonane ved hamnene i 

høvesvisRotterdamogGdańskforvissekategoriaravproduktavanimalskListaoverpostarforNederlandog.opphav

Polen i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

7) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og lokale einingar i 

det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES). 

8) På grunnlag av meldingar frå Danmark og Italia bør det gjerast endringar for desse medlemsstatane med omsyn til fleire 

lokale einingar i lista over sentrale og lokale einingar i TRACES i vedlegg II til vedtak 2009/821/EF. 

9) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 29. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i Huelva skal lyde: 

«Huelva ES HUV 1 P  HC-T(2), NHC-NT(2)(*)»  

ii)  Posten for lufthamna i Madrid skal lyde: 

«Madrid ES MAD 4 A Iberia HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), 
NHC(2) 

U, E, O 

Swissport HC(2), NHC(2) O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

WFS: World Wide 
Flight Services 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT O» 

b)  I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for lufthamna i Bordeaux skal lyde: 

«Bordeaux FR BOD 4 A  
HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHC-
T(CH), NHC-NT» 

 

ii)  Posten for hamna i Dunkerque skal lyde: 

«Dunkerque FR DKK 1 P Route des Amériques HC(1)(2), NHC(1)(2)» 
 

iii)  Posten for lufthamna i Marseille skal lyde: 

«Marseille 
Aéroport FR MRS 4 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2) O(14)» 

c)  I den delen som gjeld Italia, skal posten for hamna i Livorno-Pisa lyde: 

«Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto Commerciale (*) HC-T(FR) (*), NHC-NT (*)  

Sintemar (*) HC (*), NHC (*)  

Lorenzini HC, NHC-NT  

Terminal Darsena Toscana HC, NHC»  
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d)  I den delen som gjeld Latvia, vert følgjande post for hamna i Liepaja sett inn etter posten for Grebneva: 

«Liepaja 
(hamn) 

LV LPX 1 P  NHC-NT(2)(4)»  

e)  I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Rotterdam lyde: 

«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC  

Frigocare Rotterdam B.V. HC(2)  

Coldstore Wibaco B.V HC-T(FR)(2), HC-NT(2)  

Kloosterboer Delta Terminal HC(2)  

Maastank B.V. NHC-NT(6)»  

f)  IdendelensomgjeldskalpostenforhamnaiGdańsk:lyde,Polen 

«Gdańsk PL GDN 1 P IC 1 HC(2), NHC  

IC 2 HC(2), NHC(2)  

IC 3 HC-T(FR)(2)»  

2)  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Danmark, skal posten for den lokale eininga «DK00400 RINGSTED» lyde: 

«DK00400 KORSØR» 

b)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Følgjande postar for den regionale eininga «IT00012 LAZIO» går ut: 

«IT00312 ROMA C 

IT00512 ROMA E» 

ii)  PostaneforROMAunderdenregionaleeiningaIT00012skal:lyde«LAZIO»’H,G,F,D,B,A» 

«IT00112 ROMA 1 

IT00212 ROMA 2 
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IT00412 ROMA 3 

IT00612 ROMA 4 

IT00712 ROMA 5 

IT00812 ROMA 6» 

iii)  Følgjande postar for den regionale eininga «IT00003 LOMBARDIA» går ut: 

«IT00503 COMO 

IT02303 CREMONA 

IT00703 LECCO 

IT02503 LODI 

IT03503 MILANO 1 

IT02603 MILANO 2 

IT01503 VALLECAMONICA SEBINO» 

iv)  Postane for den regionale eininga «IT00003 LOMBARDIA» skal lyde: 

«IT02903 ATS DELLA BRIANZA 

IT03603 ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

IT00103 ATS DELL'INSUBRIA 

IT00903 ATS DELLA MONTAGNA 

IT02103 ATS DELLA VAL PADANA 

IT01203 ATS DI BERGAMO 

IT01803 ATS DI BRESCIA 

IT03703 ATS DI PAVIA» 

v)  Følgjande postar for den regionale eininga «IT00009 TOSCANA» går ut: 

«IT01109 EMPOLIO 

IT00909 GROSSETTO 

IT00609 LIVORNO 

IT00209 LUCCA 

IT00109 MASSA CARRARA 
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IT00309 PISTOIA 

IT00409 PRATO 

IT00709 SIENA 

IT01209 VERSILIA» 

vi)  Postane for den regionale eininga «IT00009 TOSCANA» skal lyde: 

«IT01009 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

IT00509 AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST 

IT00809 AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/262 

av 17. februar 2015 

om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for 

identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr 

av hestefamilien innenfor Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2 bokstav c) og d), artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt og artikkel 8 

nr. 1 første ledd, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(2), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 90/427/EØF fastsettes avlstekniske vilkår for handel med dyr av hestefamilien innenfor Unionen. Ved 

direktivet er det fastsatt at medlemsstatene skal sikre at registrerte dyr av hestefamilien som forflyttes, følges av et 

identifikasjonsdokument utstedt av de godkjente avlsorganisasjonene eller avlslagene omhandlet i nevnte direktiv. 

2) Ved direktiv 2009/156/EF fastsettes krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

tredjestater. Ved direktivet er det fastsatt at registrerte dyr av hestefamilien skal identifiseres ved hjelp av et 

identifikasjonsdokument som er utstedt i samsvar med direktiv 90/427/EØF, eller av en internasjonal organisasjon eller 

et internasjonalt lag som administrerer konkurranse- eller løpshester. Avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien skal 

identifiseres ved hjelp av en metode som fastsettes av Kommisjonen. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008(3), som trådte i kraft 1. juli 2009, fastsettes regler for identifikasjon av 

dyr av hestefamilien som er født i eller importert til Union, og fastsettes et identifikasjonsdokument (hestepass) for dyr 

av hestefamilien i form av et dokument som oppfyller kravene til både dyrs og menneskers helse samt avlstekniske 

hestesportrelaterte behov. Med fokus på identifikasjonsdokumentet som det sentrale elementet i systemet for 

identifikasjon av dyr i hestefamilien gir nevnte forordning bare en mulighet til å overføre opplysningene i en rekke 

utstedende organers databaser til en sentral database eller å kople deres databaser sammen med den sentrale databasen. 

4) Medlemsstatene har støtt på vanskeligheter ved gjennomføringen av tiltakene fastsatt i forordning (EF) nr. 504/2008. 

Disse vanskelighetene gjelder først og fremst metoden for identifikasjon av dyr av hestefamilien ved hjelp av 

identifikasjonsdokumentet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 3.3.2015, s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55. 

(2) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008 av 6. juni 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 90/427/EØF med hensyn til 

metoder for identifisering av dyr av hestefamilien (EUT L 149 av 7.6.2008, s. 3). 

2017/EØS/36/03 
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5) Undersøkelser utført av medlemsstatene har vist at identifikasjonsdokumentet er gjenstand for omfattende svindel. Den 

største risikoen er at dyr av hestefamilien som tidligere er blitt utelukket fra slakting til konsum, og som er blitt 

behandlet med veterinærpreparater som ikke er godkjent for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, gjeninnføres i 

næringsmiddelkjeden. Etter vedtak av kommisjonsvedtak 2000/68/EF(1) har tusenvis av dyr av hestefamilien blitt 

permanent utelukket fra slakting til konsum. Mangelen på alternativer til livslangt hold av overflødige eller uønskede 

dyr av hestefamilien som er blitt utelukket fra slakting til konsum, har ført til vanrøkt og forsømmelse med alvorlige 

konsekvenser for dyrehelsen og -velferden som følge. Denne situasjonen er blitt forverret av den nåværende 

økonomiske situasjonen, som i mange tilfeller gjør det økonomisk uoverkommelig å holde uttjente dyr av hestefamilien. 

I visse medlemsstater har problemene blitt så store at vedkommende myndigheter har iverksatt programmer for slakting 

av overflødige dyr av hestefamilien utenfor næringsmiddelkjeden. 

6) I de siste årene har ulovlig beiting («fly-grazing») oppstått som et nytt fenomen som har konsekvenser for eierne av de 

berørte beitemarkene, ettersom de juridisk sett dermed har blitt holdere av dyr av hestefamilien og ufrivillig fått ansvar i 

henhold til forordning (EF) nr. 504/2008. Usikkerheten med hensyn til statusen til disse dyrene av hestefamilien kan 

også ha betydning for den riktige anvendelsen av Unionens regler på andre områder. 

7) Det har vist seg at opplysningene som er registrert i det utstedende organets database på tidspunktet for utstedelse av 

identifikasjonsdokumentet, raskt blir foreldet. Det er derfor ytterst vanskelig, for ikke å si helt umulig, for 

vedkommende myndigheter i forbindelse med en sertifisering eller identitetskontroll å kontrollere hvorvidt et 

identifikasjonsdokument er ekte, og hvorvidt opplysningene i dokumentet er ajourførte og pålitelige og ikke er blitt 

endret i forbindelse med misbruk, særlig med hensyn til dyrenes status som bestemt til slakting, men også med henblikk 

på bruk av de mer gunstige vilkårene for dyrehelse- og velferd ved forflytning av registrerte dyr av hestefamilien. 

8) I de fleste medlemsstater er de forskjellige passutstedende organenes databaser ikke koplet sammen, og av juridiske og 

administrative årsaker er det praktisk vanskelig å ha bare ett passutstedende organ. Opprettelsen av en sentral database 

anses derfor for å være den mest effektive løsningen for å utveksle og synkronisere data mellom de forskjellige aktørene 

i henhold til direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, i den utstrekning som er nødvendig for å forvalte 

identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien, ikke bare for å kunne gi de dyrehelsegarantiene som kreves, men 

også for å gjøre det mulig å anvende bestemmelsene i Unionens regelverk om dyrevelferd og folkehelse, der korrekt og 

pålitelig identifikasjon av dyr av hestefamilien er en forutsetning. 

9) En undersøkelse utført av Kommisjonen i forbindelse med hestekjøttsaken i 2013 viste at 23 medlemsstater har opprettet 

en sentral database og to medlemsstater har én enkelt database for henholdsvis registrerte dyr av hestefamilien og avls- 

og produksjonsdyr av hestefamilien. Tre medlemsstater, som representerer rundt 20 % av de 6,7 millioner dyrene av 

hestefamilien i Unionen, har ingen sentralisert database. 

10) Det er derfor nødvendig å foreta en gjennomgåelse av Unionens system for identifikasjon av dyr av hestefamilien for å 

sikre at det er sikkert, men også brukervennlig. 

11) Import av dyr av hestefamilien til territoriene oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(2) omfattes av vilkårene fastsatt i samsvar med direktiv 2009/156/EF og er tillatt fra tredjestater oppført i 

vedlegget til kommisjonsvedtak 2004/211/EF(3). Hvert år innføres det normalt rundt 4 000 registrerte dyr av 

hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien til Unionen på vilkårene fastsatt i kommisjonsvedtak 

93/197/EØF(4).  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2000/68/EF av 22. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/623/EØF og om fastsettelse av identifikasjon 

for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien (EFT L 23 av 28.1.2000, s. 72). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som 

medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av 

vedtak 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av registrerte dyr av 

hestefamilien og dyr av hestefamilien til oppdrett og produksjon (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16). 
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12) Når tollprosedyrene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(1) anvendes, er det i tillegg 

nødvendig å vise til rådsforordning (EØF) nr. 706/73(2). I forordning (EØF) nr. 706/73 er det fastsatt at Unionens 

veterinærregelverk får anvendelse på Kanaløyene og Isle of Man fra og med 1. september 1973. 

13) Ved kommisjonsvedtak 96/78/EF(3) fastsettes kriterier for oppføring og registrering av registrerte avlsdyr av 

hestefamilien i stambøker. Ved nevnte vedtak kreves det blant annet at for at et dyr av hestefamilien skal kunne 

oppføres i hoveddelen av en stambok for sin rase, må det identifiseres som føll under moren i samsvar med stambokens 

regler, som minst bør kreve et bedekningssertifikat. Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk og for å fremme 

anvendelsen av det bør reglene for identifikasjonsdokumentet ikke hindre anvendelsen av reglene for identifikasjon av 

dyr av hestefamilien med henblikk på oppføring av disse i stambøker. 

14) Metodene for identifikasjon av dyr av hestefamilien fastsatt i denne forordning bør også være i tråd med prinsippene 

fastsatt av avlsorganisasjoner som er godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak 92/353/EØF(4). I samsvar med nevnte 

vedtak skal den organisasjonen eller det laget som fører stamboken over rasens opphav, utarbeide prinsipper for 

identifikasjon av dyr av hestefamilien, for inndeling av stamboken i klasser og for registrering av avstamningen i 

stamboken. 

15) For å sikre høy kvalitet på identifikasjonsdokumentene og registrene for alle dyr av hestefamilien i Unionen bør 

medlemsstatene sikre at nevnte systemer for identifikasjon av registrerte dyr av hestefamilien som er oppført eller 

registrert i stambøker opprettet av godkjente eller anerkjente avlsorganisasjoner eller avlslag, med hensyn til utstedelse 

av identifikasjonsdokumenter, oppfyller vilkårene fastsatt for vedkommende myndighets utpeking av organer som 

utsteder identifikasjonsdokumenter for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

16) Definisjonen av «dyr av hestefamilien», i den nøyaktige betydningen fastsatt i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2009/156/EF, 

bør være i tråd med taksonomien som brukes i Unionens regelverk, f.eks. i tilleggene til rådsforordning (EØF) 

nr. 3626/82(5) og kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(6). 

17) Ettersom definisjonen av «driftsenhet» fastsatt i rådsdirektiv 92/35/EØF(7) omfatter naturreservater med frittlevende dyr 

av hestefamilien og derfor er bredere enn definisjonen fastsatt i direktiv 2009/156/EF, bør definisjonen av driftsenhet 

fastsatt i denne forordning også omfatte naturreservater med frittlevende dyr av hestefamilien. 

18) Den veterinærkontrollen som er nødvendig for å gi dyrehelsegarantiene som kreves i samsvar med 

direktiv 2009/156/EF, kan bare sikres dersom vedkommende myndighet kjenner til driftsenheten som definert i nevnte 

direktiv. Lignende krav følger av anvendelsen av avsnitt I kapittel II del A i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004(8) for dyr av hestefamilien bestemt til næringsmiddelproduksjon. Med tanke på hvor 

ofte dyr av hestefamilien forflyttes, er det ikke hensiktsmessig å opprette et system der dyrene skal kunne spores i 

sanntid. I stedet bør vedkommende myndigheter ha tilgang til identifikasjonsopplysninger, og i den forbindelse er en 

sentral database i hver medlemsstat et viktig bidrag til forvaltningen av opplysninger om dyr av hestefamilien som 

holdes i den medlemsstaten.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man 

med hensyn til handel med landbruksvarer (EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 96/78/EF av 10. januar 1996 om fastsettelse av kriterier for oppføring og registrering av avlsdyr av hestefamilien i 

stambøker (EFT L 19 av 25.1.1996, s. 39). 

(4) Kommisjonsvedtak 92/353/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av kriterier for godkjenning eller autorisering av organisasjoner og lag 

som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien (EFT L 192 av 11.7.1992, s. 63). 

(5) Rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 av 3. desember 1982 om gjennomføring i Fellesskapet av konvensjonen om internasjonal handel med 

ville dyre- og plantearter som er truet av utryddelse (EFT L 384 av 31.12.1982, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til veterinærsertifikater (EUT L 73 av 

20.3.2010, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest (EFT L 157 av 

10.6.1992, s. 19). 

(8) 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 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 
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19) I Unionens regelverk skilles det mellom dyreeiere og dyreholdere. Begrepet «dyreholder» er definert og brukt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(1). I direktiv 2009/156/EF vises det derimot til eieren eller 

oppdretteren av dyret. I direktiv 92/35/EØF brukes en fellesdefinisjon for dyreeier og dyreholder. Ettersom eieren av et dyr 

av hestefamilien i henhold til Unionens regelverk og nasjonal lovgivning ikke nødvendigvis er den som har ansvaret for 

dyret, bør det klargjøres at det først og fremst er dyreholderen, som ikke trenger å være eieren, som bør ha ansvaret for å 

identifisere dyret i samsvar med denne forordning. 

20) I henhold til lovgivningen i medlemsstatene eller som et krav fra visse utstedende organer må opplysninger om dyrets 

eier angis i identifikasjonsdokumentet og dermed også i det utstedende organets database. Disse opplysningene om 

eierskap, og om endringer i eierskapet, kan framlegges i form av forskjellige typer eierskapsbeviser eller 

registreringskort, herunder «carte d'immatriculation» som brukes med hell i en medlemsstat. 

21) I henhold til rådsdirektiv 2008/73/EF(2) skal medlemsstatene utarbeide og ajourføre lister over godkjente virksomheter 

på det veterinære og avlstekniske området og gjøre listene tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for 

allmennheten. For at de øvrige medlemsstatene og allmennheten skal få lettere tilgang til lister over godkjente 

virksomheter, bør medlemsstatene gjøre listene elektronisk tilgjengelige via internettbaserte informasjonssider. 

Kommisjonen bør bistå medlemsstatene i å gjøre disse listene tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og 

allmennheten ved å oppgi internettadressen til et nettsted med lenker til medlemsstatenes internettbaserte 

informasjonssider. 

22) For å lette den elektroniske utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene, og for å sikre åpenhet og klarhet, er 

det viktig at listene utarbeides etter en ensartet modell i hele Unionen. I kommisjonsvedtak 2009/712/EF(3) er det derfor 

fastsatt modeller for utformingen av de nevnte listene over internettbaserte informasjonssider som opprettes av 

medlemsstatene. 

23) I forordning (EF) nr. 504/2008 er det fastsatt at dyr av hestefamilien ikke skal holdes med mindre de er identifisert i 

samsvar med nevnte forordning. Kommisjonen har måttet håndtere flere klager om bestander av tamhester som lever 

utenfor driftsenheter under forhold som ikke er i samsvar med dem som er beskrevet som delvis viltlevende i nevnte 

forordning. Det er derfor nødvendig å presisere at dyr av hestefamilien som lever i Unionen, skal identifiseres, og som et 

neste skritt fastsette et unntak i tilfeller der dette vilkåret ikke kan oppfylles. 

24) Dyr av hestefamilien som lever i Unionen, bør identifiseres ved hjelp av et identifikasjonsdokument som er gyldig i hele 

dyrets levetid, og som for å kontrollere dyrets identitet inneholder en forklarende beskrivelse og en grafisk framstilling 

av dyret og opplysninger om dyrets individuelle merker. Disse merkene kan være enten medfødte, for eksempel flere 

enn tre virvler, kastanjer, fargemerker, sjeldne øyepigmenteringsfeil, spesifikke fordypninger i musklene, men også 

detaljerte strukturer i iris eller netthinnen eller spesifikke genetiske markører (DNA-profil), eller de kan være tilegnede, 

for eksempel depigmentering fra gnagsår og arr, herunder fra kastrering av hingster, eller et brennmerke. 

25) Identifikasjonsdokumenter bør ikke utstedes med mindre de er utfylt med de nødvendige identifikasjonsopplysningene 

som skal registreres i det utstedende organets database i samsvar med denne forordning. 

26) Dessuten bør opprinnelsesbeviset som er fastsatt i direktiv 90/427/EØF, og som skal inngå i identifikasjonsdokumentet, 

omfatte alle nødvendige opplysninger for å sikre at dyr av hestefamilien som forflyttes mellom forskjellige stambøker, føres 

inn i den relevante klassen i stamboken i henhold til de kriteriene som dyrene oppfyller.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter (EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og offentliggjøring av opplysninger 

på det veterinære og avlstekniske området, og om endring av direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 

89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 

92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, vedtak 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (EUT L 219 av 

14.8.2008, s. 40). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/712/EF av 18. september 2009 om gjennomføring av rådsdirektiv 2008/73/EF med omsyn til Internett-baserte 

informasjonssider som inneheld lister over verksemder og laboratorium som er godkjende av medlemsstatane i samsvar med 

fellesskapsregelverket på veterinærområdet og det avlstekniske området (EUT L 247 av 19.9.2009, s. 13). 
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27) I samsvar med kommisjonsvedtak 96/510/EF(1) skal avstamnings- og avlssertifikatet for registrerte dyr av hestefamilien 

være i samsvar med det identifikasjonsdokumentet som er fastsatt i kommisjonsvedtak 93/623/EØF(2). Ettersom vedtak 

93/623/EØF og 2000/68/EF ble opphevet ved forordning (EF) nr. 504/2008, er det nødvendig å presisere at alle 

henvisninger til nevnte vedtak skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

28) Organene som utsteder identifikasjonsdokumenter for registrerte dyr av hestefamilien, bør være organisasjonene eller 

lagene som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien, og som er offisielt godkjent eller 

anerkjent av vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med vedtak 92/353/EØF, eller et offentlig kontor i 

den medlemsstaten som fører stamboken der dyret er oppført eller registrert som avlsdyr i samsvar med vedtak 

96/78/EF. Videre bør nasjonale filialer av internasjonale organisasjoner eller lag som administrerer konkurranse- eller 

løpshester og har sitt hovedkontor i en medlemsstat, også kunne fungere som et organ som utsteder 

identifikasjonsdokumenter for registrerte hester. 

29) Medlemsstater bør gis større mulighet til å bruke skjønn når det gjelder utstedende organer som utsteder 

identifikasjonsdokumenter for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. Disse identifikasjonsdokumentene bør kunne 

utstedes av vedkommende myndighet for driftsenheten der dyret av hestefamilien holdes på tidspunktet for identifikasjon 

av dyret, eller av et utstedende organ som utpekes og står under tilsyn av nevnte vedkommende myndighet. 

30) Vedkommende myndighet med ansvar for godkjenning eller autorisering av organisasjoner og lag som oppretter eller 

fører stambøker i samsvar med vedlegget til vedtak 92/353/EØF, bør samarbeide med vedkommende myndighet nevnt i 

forordning (EF) nr. 882/2004 for å sikre, ved behov gjennom samarbeid over landegrensene, at 

identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien utstedes og brukes i samsvar med denne forordning. 

31) Ettersom alle dyr av hestefamilien som er født i eller importert til Unionen, bør identifiseres i samsvar med denne forordning 

ved hjelp av ett enkelt identifikasjonsdokument som er utstedt for hele dyrets levetid, kreves det særlige bestemmelser når et 

dyrs status endres fra avls- og produksjonsdyr av hestefamilien til registrert dyr av hestefamilien i henhold til direktiv 

2009/156/EF. Ettersom en slik endring har store følger for forflytning av, handel med og import til Unionen fra tredjestater av 

dyr av hestefamilien med hensyn til gjeldende dyrehelseregler fastsatt i direktiv 2009/156/EF, men også med hensyn til 

bestemmelser om dyrs velferd som gjelder for slik forflytning i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3), må 

vedkommende myndighet ha ett enkelt tilgangspunkt, dvs. en sentral database, for å kontrollere identifikasjonsopplysninger om 

dyr av hestefamilien som kreves i forbindelse med sertifisering eller offentlig kontroll. 

32) Medlemsstatene bør ha muligheten til å innføre særlige ordninger for identifikasjon av dyr av hestefamilien som er viltlevende 

eller delvis viltlevende i definerte områder eller på definerte territorier, herunder i naturreservater, for å sikre samsvar med 

definisjonen av driftsenhet fastsatt i direktiv 92/35/EØF. Slike unntak fra den alminnelige plikten til å identifisere dyr av 

hestefamilien bør imidlertid gis bare der disse bestemte viltlevende eller delvis viltlevende bestandene av dyr av hestefamilien 

er effektivt atskilt fra dyr av hestefamilien som inngår i en form for husdyrhold, og der de ikke bare overlever og 

reproduserer seg utenfor menneskelig kontroll, men også faller utenfor virkeområdet for rådsdirektiv 98/58/EF(4) som 

ikke får anvendelse på viltlevende dyr. 

33) For å kunne kontrollere identiteten til et dyr av hestefamilien bør identifikasjonsdokument først og fremst inneholde en grundig 

beskrivelse av dyret, som består av en forklarende beskrivelse av dyret og dets merker og et detaljert oversiktsdiagram som 

viser dyrets individuelle og karakteristiske merker. 

34) For å sikre at dyr av hestefamilien er korrekt beskrevet i de medfølgende identifikasjonsdokumentene, bør utstedende 

organer bestrebe seg på å følge beste praksis og sørge for opplæring av personalet som skal beskrive dyrene, for 

eksempel ved å følge veiledningen fra Det internasjonale rideforbund(5) og Weatherbys(6).  

  

(1) Kommisjonsvedtak 96/510/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater for import av avlsdyr og deres sæd, egg 

og embryoer (EFT L 210 av 20.8.1996, s. 53). 

(2) Kommisjonsvedtak 93/623/EØF av 20. oktober 1993 om fastsettelse av identifikasjonsdokumentet (passet) som skal følge registrerte dyr 

av hestefamilien (EFT L 298 av 3.12.1993, s. 45). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om vern av dyr som holdes for landbruksformål (EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23). 

(5) http://www.cwbc.be/bibliotheque/File/livret_fei_en.pdf 

(6) http://www.weatherbys.co.uk/sites/default/files/Identification%20of%20Horses%20Booklet.pdf 
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35) Merkene til et dyr av hestefamilien og det identifikasjonsmerket som brukes på dyret, som sammen brukes til å kontrollere 

dyrets identitet, bør ikke bare skape en entydig forbindelse mellom dyret og identifikasjonsdokumentet, men også vise at 

dyret har gjennomgått identifikasjonsprosessen i samsvar med denne forordning, slik at det ikke utstedes flere enn ett 

identifikasjonsdokument for samme dyr. Bruk av elektroniske identifikatorer («signalgivere») for dyr av hestefamilien er 

allerede svært utbredt på internasjonalt plan. Denne teknologien bør brukes for å sikre en nær forbindelse mellom dyret av 

hestefamilien og identifikasjonsdokumentet, men det bør også være mulig å bruke alternative metoder for å kontrollere 

dyrets identitet, forutsatt at disse alternative metodene gir tilsvarende garantier for at flere identifikasjonsdokumenter 

ikke kan utstedes. 

36) Signalgivere som brukes til merking av dyr av hestefamilien, og innretninger som brukes til å vise koden som er integrert i 

signalgiveren, bør være i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. I henhold til disse standardene brukes to 

forskjellige systemer for å sikre at signalgiverkoden er unik. De fleste medlemsstatene har gjennomført forordning (EF) 

nr. 504/2008 på en slik måte at de bruker en tresifret alfanumerisk landkode og forvalter distribusjonen av signalgivere 

gjennom sine vedkommende myndigheter. 

37) Dette systemet for å sikre at signalgiverkoden er unik, bør integreres i utformingen av de utstedende organenes 

databaser og den sentrale databasen og gjennomføres uten at det går på bekostning av handel innenfor og import til 

Unionen av dyr av hestefamilien som er merket med en signalgiver som viser en annen type alfanumerisk kode. 

38) Ved rådsdirektiv 90/425/EØF(1) er det fastsatt at det skal foretas veterinærkontroll av visse dyr og produkter på 

bestemmelsesstedet. Ved direktivet er det blant annet fastsatt at mottakere som er oppført i sertifikatet eller dokumentet 

omhandlet i nevnte direktiv, på anmodning fra vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten og i den utstrekning 

det er nødvendig for å gjennomføre slike kontroller, på forhånd skal gi melding om mottak av dyr og produkter fra en 

annen medlemsstat, særlig om forsendelsens art og forventet ankomstdato. Slik melding kreves ikke for registrerte 

hester som har et identifikasjonsdokument i henhold til direktiv 90/427/EØF. 

39) Selv om dyr av hestefamilien alltid skal følges av sitt identifikasjonsdokument i samsvar med gjeldende 

unionsregelverk, bør det være mulig å gi unntak fra dette kravet dersom det er umulig eller upraktisk å bevare 

identifikasjonsdokumentet i hele levetiden til dyret, eller dersom dette dokumentet ikke er utstedt fordi dyret skal slaktes 

før det når alderen der identifikasjon kreves. 

40) Medlemsstatene bør også kunne tillate at det brukes et forenklet identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien som 

forflyttes på sitt eget territorium. I visse områder er det innført plastkort med en innebygget databrikke («smartkort») for 

lagring av data. Det bør være mulig å utstede slike smartkort i tillegg til identifikasjonsdokumentet og under visse 

omstendigheter bruke dem i stedet for det identifikasjonsdokumentet som følger registrerte dyr av hestefamilien eller 

avls- og produksjonsdyr av hestefamilien ved forflytning i en medlemsstat. 

41) Det er også nødvendig å fastsette bestemmelser for tilfeller der det opprinnelige identifikasjonsdokumentet som er 

utstedt i samsvar med denne forordning for hele levetiden til dyret av hestefamilien, går tapt, ikke lenger er leselig eller 

inneholder uriktige opplysninger som ikke er resultatet av ulovlige handlinger. Disse bestemmelsene bør så langt som 

mulig forhindre ulovlig besittelse av flere enn ett identifikasjonsdokument for å sikre en riktig beskrivelse av dyrets 

status som beregnet på slakting til konsum. Dersom det foreligger tilstrekkelige opplysninger som kan kontrolleres, bør 

et duplikat av identifikasjonsdokumentet utstedes med opplysning om at det dreier seg om et slikt dokument, og som i 

alminnelighet sikrer at dyret av hestefamilien utelukkes fra slakting til konsum. I andre tilfeller bør det utstedes en 

erstatning av identifikasjonsdokumentet som også er merket som sådan, som utelukker dyret av hestefamilien fra 

slakting til konsum, og som i tillegg definerer dyret som et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

42) Disse framgangsmåtene bør også gjelde for dyr av hestefamilien som framstilles for identifikasjon etter den fastsatte 

fristen for første identifikasjon, ettersom det ikke er mulig å utelukke misbruk og forsøk på å anskaffe et ekstra 

identifikasjonsdokument.  

  

(1) Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor 

Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 
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43) I visse tilfeller der dyr av hestefamilien er oppført eller registrert for oppføring i stambøker som føres av 

avlsorganisasjoner i tredjestater, er det nødvendig med særlige bestemmelser som gjør det mulig å sikre at dyret holdes 

ute fra næringsmiddelkjeden gjennom relevante opplysninger i identifikasjonsdokumentet, samtidig som dyret fortsatt er 

registrert i den nevnte stamboken. 

44) I samsvar med direktiv 2009/156/EF er identifikasjonsdokumentet et redskap som skal begrense forflytning av dyr av 

hestefamilien ved utbrudd av en meldepliktig sykdom på en driftsenhet der dyrene holdes eller oppdrettes. Det er derfor 

nødvendig å fastsette at dette identifikasjonsdokumentets gyldighet ved forflytning ved utbrudd av visse sykdommer, 

midlertidig oppheves med opplysninger om dette i identifikasjonsdokumentet. 

45) Videre kreves det i direktiv 2009/156/EF at registrerte dyr av hestefamilien når de forlater driftsenheten, identifiseres 

ved hjelp av et identifikasjonsdokument der det særlig attesteres at dyret ikke kommer fra en driftsenhet som har vært 

underlagt visse forbud. Det er derfor hensiktsmessig å gjøre den relevante delen av modellen for 

identifikasjonsdokumentet obligatorisk for alle dyr av hestefamilien og omformulere den deretter. 

46) Dersom et dyr av hestefamilien dør på en annen måte enn ved slakting på et slakteri, bør den myndigheten som fører tilsyn med 

bearbeidingen av det døde dyret i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1) eller kremasjonen i 

forbrenningsanlegg med lav kapasitet nevnt i kapittel III i vedlegg III til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2), levere 

identifikasjonsdokumentet, dersom det følger skrotten i henhold til nasjonal lovgivning, tilbake til det utstedende organet, og 

det bør sikres at signalgiveren eller andre alternative metoder som brukes til å kontrollere identiteten til dyr av 

hestefamilien, ikke kan brukes på nytt. 

47) For å forhindre at signalgivere kommer inn i næringsmiddelkjeden, skal kjøtt fra dyr av hestefamilien som det ikke har 

vært mulig å fjerne signalgiveren fra på slaktetidspunktet, erklæres for uegnet til konsum i samsvar med avsnitt II 

kapittel V i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004. For å gjøre det lettere å finne 

implanterte signalgivere bør implantasjonsstedet standardiseres og angis i identifikasjonsdokumentene. 

48) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(3) defineres levende dyr som er beregnet på å bli 

brakt i omsetning for konsum, som næringsmidler. Ved nevnte forordning pålegges driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak et omfattende ansvar gjennom alle ledd i næringsmiddelproduksjonen, herunder for sporbarhet av 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

49) Avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, også registrerte dyr av hestefamilien, kan på et tidspunkt i sitt liv bli til slaktedyr 

av hestefamilien som definert i direktiv 2009/156/EF. Kjøtt fra enhovede dyr, synonymt med dyr av hestefamilien, er 

definert i nr. 1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(4), som fastsetter særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

50) Etter at overgangsordningene for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004 har utløpt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005(5), har kravene om opplysninger 

om næringsmiddelkjeden for dyr av hestefamilien vært gjennomført fra 1. januar 2010. 

51) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal den driftsansvarlige på slakteriet motta, kontrollere og reagere på 

opplysninger om næringsmiddelkjeden ved å sørge for opplysninger om opprinnelse, historikk og håndtering av dyr 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 

853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83). 
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beregnet på næringsmiddelproduksjon. Vedkommende myndighet kan tillate at opplysninger om næringsmiddelkjeden 

for tamme enhovede dyr sendes til slakteriet sammen med dyrene i stedet for at de sendes på forhånd. Det 

identifikasjonsdokumentet som følger slaktedyret av hestefamilien, bør derfor utgjøre en del av disse opplysningene om 

næringsmiddelkjeden. 

52) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal den offentlige veterinæren kontrollere om den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket overholder plikten til å sikre at dyr som er godkjent for slakting til konsum, er riktig identifisert. 

53) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kontrollere de passene som følger 

enhovede dyr, for å sikre at dyret er beregnet på slakting til konsum, og dersom de mottar dyret til slakting, skal de 

innlevere passet til den offentlige veterinæren. 

54) Med tanke på den spesifikke situasjonen til dyr av hestefamilien som er født som dyr av en art bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, men som ikke alltid er alet opp primært for dette formålet, og som i de fleste tilfeller ikke holdes 

i hele sin levetid av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

er det nødvendig å fastsette en framgangsmåte som sikrer sammenheng mellom kontrollene av identifikasjonsdokumentet 

av hensyn til folkehelsen og håndteringen av dokumentet i samsvar med direktiv 2009/156/EF. En sentral database i hver 

medlemsstat er derfor et viktig verktøy ved kontroll av visse opplysninger om og i et identifikasjonsdokument, før det 

treffes en beslutning om å ta imot dyret til slakting til konsum. Dersom opplysningene om utelukkelse fra slakting til 

konsum i avsnitt II i identifikasjonsdokumentet ikke stemmer overens med opplysningene i den sentrale databasen, bør 

det gis forrang til de opplysningene fra en av disse kildene som medfører at dyret av hestefamilien utelukkes fra slakting 

til konsum. 

55) Rådsdirektiv 96/22/EF(1) får anvendelse på landbruksdyr, herunder enhovede husdyr, samt viltlevende dyr av disse 

artene som er oppdrettet på en driftsenhet. I henhold til artikkel 7 i nevnte direktiv kan handel med registrerte dyr av 

hestefamilien som har blitt tilført veterinærpreparater som inneholder allyltrenbolon eller beta-agonister for avlstekniske 

formål, foretas før utløpet av tilbakeholdingstiden, forutsatt at vilkårene for tilføringen er oppfylt og behandlingstypen 

og -datoen oppføres i sertifikatet eller passet som følger disse dyrene. 

56) I artikkel 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) er dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon definert som «dyr som ales opp, oppfôres, holdes, slaktes eller høstes med sikte på 

næringsmiddelproduksjon». I henhold til artikkel 16 i nevnte forordning er det bare farmakologisk virksomme stoffer 

som er klassifisert i samsvar med artikkel 14 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i nevnte forordning, som kan tilføres dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon i Unionen, forutsatt at slik tilførsel skjer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/82/EF(3). 

57) I henhold til artikkel 6 i direktiv 2001/82/EF skal det ikke gis tillatelse til å bringe i omsetning et veterinærpreparat beregnet på 

å tilføres ett eller flere dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, med mindre de farmakologisk virksomme stoffene i 

veterinærpreparatet er oppført i vedlegg I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90. Reglene i nevnte vedlegg er nå fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(4). Som unntak kan imidlertid et veterinærpreparat som inneholder farmakologisk 

virksomme stoffer som ikke omfattes av vedlegg I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, godkjennes til bruk for 

bestemte dyr av hestefamilien som i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk er erklært ikke å være beregnet på slakting til 

konsum. Slike veterinærpreparater må verken inneholde virksomme stoffer som er oppført i vedlegg IV til forordning (EØF) 

nr. 2377/90, eller være beregnet på bruk ved behandling av tilstander som er oppført i den godkjente oversikten over 

preparatets egenskaper, og som det finnes et veterinærpreparat for som er godkjent for dyr av hestefamilien. Det bør derfor 

fastsettes bestemmelser om at et dyr av hestefamilien kan utelukkes fra slakting til konsum etter dyreeierens skjønn.  

  

(1) Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister 

innenfor husdyrhold og om oppheving av direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3). 

(2) 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 (EUT 

L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(4) 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 (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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58) Artikkel 10 nr. 2 og nr. 3 i direktiv 2001/82/EF inneholder særlige unntak fra bestemmelsene i artikkel 11 i nevnte direktiv for 

dyr av hestefamilien når det gjelder behandling av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon med veterinærpreparater, for 

hvilke det er fastsatt en grenseverdi for restmengder for andre arter enn dem veterinærpreparatet er beregnet på, eller som 

er godkjent for behandling av en annen tilstand, forutsatt at de aktuelle dyrene av hestefamilien er identifisert i samsvar 

med Unionens regelverk, og at det er særskilt angitt i identifikasjonsdokumentet at de ikke er beregnet på slakting til 

konsum eller beregnet på slakting til konsum etter en tilbakeholdingstid på minst seks måneder etter at de er blitt 

behandlet med stoffer oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006(1
). 

59) I samsvar med direktiv 2001/82/EF skal medlemsstatene påse at den som eier eller har ansvar for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, kan bevise anskaffelse, besittelse og tilførsel av veterinærpreparater for slike dyr i fem år 

etter at de er tilført, herunder i tilfeller der dyret slaktes i løpet av femårsperioden. Det er derfor nødvendig for 

anvendelsen av denne lovgivningen at slaktingen av et dyr av hestefamilien straks registreres i den sentrale databasen i 

den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret holdes, ligger. 

60) For å opprettholde kontrollen over utstedelsen av identifikasjonsdokumenter bør et minimum av relevante opplysninger av 

betydning for utstedelsen av slike dokumenter registreres i en database som administreres av det utstedende organet. 

61) UELN-systemet (Universal Equine Life Number eller et såkalt universelt identifikasjonsnummer for dyr av 

hestefamilien) er godkjent på verdensbasis av de største hesteavlsorganisasjonene og konkurranseorganene. Systemet er 

utviklet på initiativ fra World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud Book Committee 

(ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations 

(ECAHO), Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), Det internasjonale rideforbund (Fédération Équestre 

Internationale) (FEI) og Den europeiske travunion (Union Européenne du Trot) (UET), og det finnes opplysninger om 

systemet på UELNs nettsted(2). 

62) UELN-systemet er egnet for registrering av både registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien, og gjør det mulig gradvis å innarbeide datanett slik at dyrenes identitet fortsatt kan kontrolleres i samsvar 

med artikkel 6 i direktiv 90/427/EØF når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien. 

63) De kodene som databasene tildeles, samt det formatet som benyttes for de registrerte identifikasjonsnumrene for de enkelte 

dyrene, skal ikke på noen måte komme i konflikt med det fastsatte UELN-systemet. Før en database tildeles en ny kode, 

bør derfor listen over tildelte UELN-koder konsulteres. 

64) I henhold til direktiv 2009/156/EF skal den offentlige veterinæren registrere identifikasjonsnummeret eller 

identifikasjonsdokumentets nummer til det slaktede dyret av hestefamilien, og sende en attest til vedkommende myndighet på 

avsenderstedet, på anmodning fra sistnevnte, som bekrefter at dyret er slaktet. Det bør derfor presiseres at i slike tilfeller må 

identifikasjonsdokumentene destrueres på slaktestedet for å forhindre misbruk av identifikasjonsdokumenter fra slaktede dyr av 

hestefamilien. 

65) I nevnte direktiv er det også fastsatt at etter slakting, noe som omfatter avliving for å bekjempe sykdom, av et registrert 

dyr av hestefamilien, skal dyrets identifikasjonsdokument leveres tilbake til det organet som har utstedt det. Disse 

kravene bør også gjelde for identifikasjonsdokumenter som er utstedt for andre registrerte dyr av hestefamilien enn 

registrerte hester og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

66) For å sikre at de utstedende organenes databaser inneholder ajourførte opplysninger, må det sikres at opplysninger om et 

dyr som dør eller går tapt på annen måte, utveksles mellom databasen til organet som utstedte dokumentet, og den 

sentrale databasen i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret ble holdt, ligger. 

67) Registrering av et UELN-kompatibelt individnummer og bruk av dette til identifikasjon av de myndighetene eller 

organene som utstedte identifikasjonsdokumentet, bør gjøre det lettere å oppfylle disse kravene. Medlemsstatene bør om 

mulig gjøre bruk av de kontaktorganene som de har utpekt i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 av 13. desember 2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er vesentlige for behandling 

av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33). 

(2) http://www.ueln.net 
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68) Gjennom en kombinasjon av obligatorisk registrering av den som søker om et identifikasjonsdokument, som – innenfor 

fristen på mindre enn tolv måneder etter at dyret er født – er oppdretteren og vanligvis eieren av dyret som 

identifikasjonsdokumentet utstedes for, og en plikt til å underrette det utstedende organet hver gang dyret av 

hestefamilien bytter vanlig oppholdssted til en annen medlemsstat, kan det bygges opp en informasjonskjede som gjør 

det mulig å spore et dyr når det er nødvendig. 

69) I samsvar med forordning (EF) nr. 504/2008 skal identifikasjonsopplysninger i identifikasjonsdokumentet ajourføres av 

det utstedende organet som utstedte dokumentet. Medlemsstatene har rapportert at eiere av dyr av hestefamilien er 

motvillige til å sende identifikasjonsdokumentet til utstedende organer per post slik at identifikasjonsopplysningene kan 

ajourføres, i enda større grad når det utstedende organet befinner seg i utlandet. Denne motviljen bunner i en frykt for å 

miste identifikasjonsdokumentet og dermed måtte identifisere dyret av hestefamilien ved hjelp av et duplikat eller en 

erstatning av identifikasjonsdokumentet som utelukker dyret fra slakting til konsum, noe som vesentlig reduserer dyrets 

verdi. 

70) For å lette håndteringen av identifikasjonsdokumentet gjennom dyrets levetid er det nødvendig å innføre 

framgangsmåter for registrering av identifikasjonsdokumentet i medlemsstaten der dyret har vanlig oppholdssted, særlig 

når identifikasjonsdokumentet ble utstedt i en annen medlemsstat. Den nødvendige kommunikasjonen med det 

utstedende organet som foretok den opprinnelige identifikasjonen, oppnås best gjennom utveksling av opplysninger 

mellom de berørte medlemsstatenes sentrale databaser. 

71) Videre kan utstedende organer miste godkjenningen eller utpekingen, mens de utstedte identifikasjonsdokumentene 

forblir gyldige for formål knyttet til dyre- og folkehelsen. Det er derfor nødvendig at opplysningene i 

identifikasjonsdokumentet finnes i en sikkerhetskopi i en database som er tilgjengelig for vedkommende myndigheter på 

området dyre- og folkehelse og dyrs velferd. 

72) Ettersom det vanligvis finnes flere enn ett utstedende organ i hver medlemsstat, og fordi dyr av hestefamilien ofte 

forflyttes mellom driftsenheter og medlemsstater og de endrer status fra avls- og produksjonsdyr av hestefamilien til 

registrerte dyr av hestefamilien eller fra dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon til dyr som utelukkes fra slakting til 

konsum, og ettersom registrerte dyr av hestefamilien kan identifiseres av en organisasjon som fører en stambok og har 

sitt hovedkontor i en annen medlemsstat, er det uunngåelig, nødvendig og hensiktsmessig for en effektiv gjennomføring 

av direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF å opprette en sentral database i hver medlemsstat som inneholder 

identifikasjonsopplysninger om alle dyr av hestefamilien som holdes i driftsenheter i den berørte medlemsstaten. 

73) Det vil imidlertid være tillatt for medlemsstater som har opprettet én enkelt database for registrerte dyr av hestefamilien 

og en annen for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, å fortsette å bruke et slikt system, forutsatt at databasene kan 

kommunisere og veterinærmyndighetene har full tilgang til begge. 

74) For dette formål bør det, når det gjelder de sentrale databasene i forskjellige medlemsstater, opprettes et samarbeid i 

samsvar med rådsdirektiv 89/608/EØF(1) for å lette utvekslingen av opplysninger om dyret og 

identifikasjonsdokumentet som er utstedt for det. 

75) Med henblikk på en ensartet anvendelse av Unionens regelverk for identifikasjon av dyr av hestefamilien i 

medlemsstatene, og for å sikre at regelverket er tydelig og oversiktlig, bør forordning (EU) nr. 504/2008 oppheves og 

erstattes av denne forordning. 

76) I samsvar med nr. 24 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013(2) skal dyr av hestefamilien som er født i 

Kroatia senest 30. juni 2013, men som ikke er identifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 504/2008, senest 

31. desember 2014 identifiseres i samsvar med sistnevnte forordning.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om samarbeid 

mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene (EFT L 351 av 2.12.1989, s. 34). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om tilpasning av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene 

fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, 

næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, fiskerier, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, sosialpolitikk og 

sysselsetting, miljø, tollunion, forbindelser med tredjestater samt utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, som følge av Kroatias 

tiltredelse (EUT L 158 av 10.6.2013, s. 74). 
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77) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. januar 2016 for at medlemsstatene og driftsansvarlige skal få tid til å tilpasse 

seg de nye reglene. Kravet om å opprette og drifte en sentral database bør imidlertid få anvendelse fra 1. juli 2016 i 

Hellas, Sverige og Det forente kongerike. 

78) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr og Den faste komité for avlsspørsmål — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, ALLMENNE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes regler for identifikasjon av dyr av hestefamilien som er 

a) født i Unionen eller 

b) frigitt for fri omsetning i Unionen i samsvar med tollprosedyren definert i artikkel 5 nr. 16 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 952/2013. 

2. Denne forordning får anvendelse uten at det berører vedtak 96/78/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «dyr av hestefamilien» viltlevende eller tamme enhovede pattedyr av alle arter i slekten Equus tilhørende familien Equidae 

og krysninger av disse, 

b) «driftsenhet» en landbruks- eller treningsvirksomhet, en stall eller andre lokaler eller anlegg der det til vanlig holdes eller 

oppdrettes dyr av hestefamilien, uansett formål, samt naturreservater med frittlevende dyr av hestefamilien, 

c) «dyreholder» enhver fysisk eller juridisk person som er i besittelse av eller har ansvar for å passe dyr av hestefamilien mot 

et vederlag eller vederlagsfritt, enten midlertidig eller permanent, herunder under transport, på markeder eller i forbindelse 

med konkurranser, løp eller kulturarrangementer, 

d) «eier» den eller de fysiske eller juridiske personene som eier det aktuelle dyret av hestefamilien, 

e) «registrerte dyr av hestefamilien» dyr av hestefamilien som er 

i) oppført eller registrert med rett til å bli oppført i en stambok, i samsvar med reglene fastsatt i henhold til artikkel 4 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 90/427/EØF, og som identifiseres ved hjelp av et identifikasjonsdokument som fastsatt i artikkel 8 

nr. 1 i nevnte direktiv, eller 

ii) hester, herunder ponnier, som er registrert hos en internasjonal organisasjon eller et internasjonalt lag som administrerer 

konkurranse- eller løpshester, og som identifiseres ved hjelp av et identifikasjonsdokument utstedt av den nasjonale 

filialen av organisasjonen eller laget, 

f) «stambok» en bok, et register, en fil eller et datamedium 

i) som føres enten av en organisasjon eller et lag som er offisielt godkjent eller anerkjent av en medlemsstat, eller som 

føres av et offentlig kontor i den aktuelle medlemsstaten, og 

ii) der dyr av hestefamilien føres opp eller registreres med rett til å bli oppført med angivelse av alle kjente forfedre, 

g) «avls- og produksjonsdyr av hestefamilien» andre dyr av hestefamilien enn dem som er nevnt i bokstav e) og h), 

h) «slaktedyr av hestefamilien» dyr av hestefamilien som enten direkte eller etter transitt via et godkjent oppsamlingssted som 

nevnt i artikkel 7 i direktiv 2009/156/EF skal føres til et slakteri for å slaktes der, 

i) «vedkommende myndighet» den sentrale myndigheten i en medlemsstat som har myndighet til å organisere offentlig 

kontroll, eller enhver annen myndighet som denne myndigheten er delegert til, herunder vedkommende myndighet nevnt i 

artikkel 2 bokstav h) i direktiv 2009/156/EF, 

j) «avlsmyndighet» den sentrale myndigheten i en medlemsstat som har myndighet til å gjennomføre direktiv 90/427/EØF, 

eller enhver annen myndighet som denne myndigheten er delegert til, herunder myndighetene nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

direktiv 92/353/EØF,  
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k) «midlertidig innførsel» statusen som tillegges en registrert hest som kommer fra en tredjestat og tillates innført til Unionen 

for et tidsrom som er kortere enn 90 dager, i henhold til en beslutning vedtatt i samsvar med artikkel 19 bokstav b) i direktiv 

2009/156/EF, 

l) «endelig innførsel» statusen som tillegges et dyr av hestefamilien med opprinnelse i en tredjestat som importeres til 

Unionen for et tidsrom på 90 dager eller mer, 

m) «merke» et karakteristisk kjennetegn for et individuelt dyr av hestefamilien, som er synlig eller kan gjøres synlig, er enten 

medfødt eller tilegnet og er registrert av identifikasjonshensyn, 

n) «signalgiver» en passiv innretning for radiobasert identifikasjon som bare kan avleses, og som 

i) er i samsvar med ISO-standard 11784 og benytter FDX- eller FDX-B-teknologi (full dupleks) eller HDX-teknologi 

(halv dupleks), og 

ii) kan avleses med en leser som er kompatibel med ISO-standard 11785, ved en avstand på minst 12 cm, 

o) «unikt individnummer» en entydig 15-sifret alfanumerisk kode med opplysninger om det individuelle dyret av 

hestefamilien samt den databasen og den staten der disse opplysningene første gang ble registrert i samsvar med UELN-

kodesystemet (Universal Equine Life Number), og som omfatter følgende: 

i) en sekssifret UELN-kompatibel identifikasjonskode for databasen nevnt i artikkel 39, etterfulgt av 

ii) et nisifret individuelt identifikasjonsnummer som tildeles dyret av hestefamilien, 

p) «medlemsstat fri for afrikansk hestepest» 

i) en medlemsstat der det ikke er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske 

funn av afrikansk hestepest på territoriet i løpet av de siste to årene, og 

ii) der det ikke er foretatt vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene, 

q) «meldepliktige sykdommer» sykdommene oppført i vedlegg I til direktiv 2009/156/EF, 

r) «offentlig veterinær» veterinæren utpekt av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller i en tredjestat, 

s) «smartkort» en plastinnretning med en innebygget databrikke for lagring og elektronisk overføring av opplysninger til 

kompatible datasystemer, 

t) «ansvarlig veterinær» veterinæren nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2001/82/EF. 

Artikkel 3 

Allmenne prinsipper og plikt til å identifisere dyr av hestefamilien 

1. Dyr i hestefamilien som lever på ett av territoriene oppført på listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 882/2004, skal 

identifiseres i samsvar med denne forordning. 

2. Dersom dyreholderen ikke er eieren eller én av eierne av dyret av hestefamilien, skal dyreholderen handle i samsvar med 

denne forordning på vegne av og etter avtale med eieren. 

3. Medlemsstatene og de utstedende organene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) kan kreve at søknaden til det 

utstedende organet om et identifikasjonsdokument som fastsatt i artikkel 11 eller om å endre identifikasjonsopplysninger i et 

eksisterende identifikasjonsdokument som fastsatt i artikkel 27, skal inngis av eieren. 

4. Medlemsstatene skal sikre, ved behov gjennom offentlig kontroll i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004, at dyreholdere av 

dyr av hestefamilien og utstedende organer oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordning. 

Artikkel 4 

Unionens system for identifikasjon av dyr av hestefamilien 

1. Ved anvendelse av denne forordning skal Unionens system for identifikasjon av dyr av hestefamilien bestå av følgende 

deler: 

a) ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid, som med mindre annet er fastsatt av det utstedende organet 

eller i denne forordning, forblir eiendommen til det utstedende organet som utstedte det, og som inneholder 

i) en forklarende beskrivelse av dyret og dets merker, 

ii) et oversiktsdiagram som viser merkene nevnt i den forklarende beskrivelsen, 

iii) plass til godkjente poster som beskriver endringer i identifikasjonsopplysningene,  
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b) en metode for identitetskontroll som 

i) sikrer en entydig forbindelse mellom identifikasjonsdokumentet og dyret av hestefamilien som det er utstedt for, 

ii) viser at dyret av hestefamilien allerede har gjennomgått en identifikasjonsprosess, 

c) en database som i samsvar med artikkel 38 brukes til å registrere identifikasjonsopplysningene om dyret av hestefamilien som 

identifikasjonsdokumentet ble utstedt for, og om dyreholderen som innga søknaden om identifikasjonsdokumentet, og samtidig 

til å tildele dyrets unike individnummer, 

d) en sentral database opprettet i samsvar med artikkel 39. 

2. Et dyr av hestefamilien skal anses for å være identifisert i samsvar med denne forordning bare dersom det 

a) følges av et identifikasjonsdokument utstedt i samsvar med én av følgende bestemmelser: 

i) artikkel 9 for dyr av hestefamilien som er født i Unionen,  

ii) artikkel 14 for dyr av hestefamilien som er importert til Unionen,  

iii) artikkel 29 eller 30 dersom dyret følges av et duplikat av identifikasjonsdokumentet,  

iv) artikkel 32 dersom dyret følges av en erstatning av identifikasjonsdokumentet, eller 

b) er identifisert i samsvar med 

i) artikkel 24 når det gjelder unntak ved forflytning eller transport av dyr av hestefamilien som følges av et midlertidig 

dokument, eller 

ii) artikkel 26 nr. 2 når det gjelder unntak ved visse typer forflytning eller transport av slaktedyr av hestefamilien. 

KAPITTEL II 

IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN SOM ER FØDT I UNIONEN 

Artikkel 5 

Utstedende organer for dyr av hestefamilien som er født i Unionen 

1. Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 7 skal utstedes av et av følgende utstedende organer: 

a) når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 2 bokstav e) i) i denne forordning, en organisasjon eller et lag 

som er offisielt godkjent eller anerkjent i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i vedtak 92/353/EØF, eller et offentlig kontor i en 

medlemsstat som fører stamboken der dyret er oppført eller registrert med rett til å bli oppført i samsvar med vedtak 

96/78/EF, 

b) når det gjelder registrerte hester nevnt i artikkel 2 bokstav e) ii), en nasjonal filial av en internasjonal organisasjon eller et 

internasjonalt lag som administrerer konkurranse- eller løpshester, under tilsyn av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der organisasjonen eller laget har sitt hovedkontor, 

c) når det gjelder avls- og produksjonsdyr av hestefamilien nevnt i artikkel 2 bokstav g), av 

i) vedkommende myndighet for driftsenheten der dyret av hestefamilien holdes på tidspunktet for identifikasjon av dyret, 

eller av 

ii) et utstedende organ som utpekes og står under tilsyn av vedkommende myndighet nevnt i punkt i), og som denne 

oppgaven er delegert til. 

2. Vedkommende myndighet skal utpeke bare utstedende organer nevnt i nr. 1 bokstav c) ii) som oppfyller følgende vilkår: 

a) det må foreligge en nøyaktig beskrivelse av det utstedende organets oppgaver og ansvarsområder og av vilkårene for 

ivaretakelse av oppgavene og ansvarsområdene, 

b) det må godtgjøres at kontrollorganet 

i) har den sakkunnskapen, det utstyret og den infrastrukturen som kreves for å utføre oppgavene som er delegert til det, 

ii) har et tilstrekkelig antall behørig kvalifiserte og erfarne medarbeidere, 

iii) er upartisk og ikke har noen interessekonflikter når det gjelder utøvelsen av de oppgavene som er delegert til det, 

iv) har en modell for identifikasjonsdokumenter som oppfyller kravene fastsatt i denne forordning,  
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c) det utstedende organet må samarbeide nært med vedkommende myndighet for å forhindre og om nødvendig avhjelpe 

tilfeller av manglende oppfyllelse av kravene i denne forordning, 

d) det er en effektiv og hensiktsmessig samordning mellom vedkommende myndighet og det utpekte utstedende organet. 

3. Dersom vedkommende myndighet har rimelig grunn til å anta at et utstedende organ opptrer på en måte som gjør at kravene 

fastsatt i denne forordning ikke oppfylles, skal den undersøke slike mistenkte tilfeller av manglende oppfyllelse. Det utstedende 

organet kan ikke utstede identifikasjonsdokumenter før undersøkelsen er avsluttet og eventuelle tilfeller av manglende oppfyllelse 

er blitt utelukket eller avhjulpet. 

4. Dersom et utstedende organ som nevnt i nr. 1 til tross for tiltakene som er truffet i samsvar med nr. 3, ikke oppfyller 

kravene fastsatt i denne forordning, skal vedkommende myndighet tilbakekalle tillatelsen til å utstede 

identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien. 

Etter at tillatelsen til å utstede identifikasjonsdokumenter er tilbakekalt, skal vedkommende myndighet sikre at dyr av hestefamilien 

som den har ansvar for, fortsatt blir identifisert i samsvar med denne forordning, og at identifikasjonsdokumentene som er levert 

tilbake eller skal leveres tilbake i samsvar med artikkel 34, tas i forvaring av nevnte vedkommende myndighet eller et utstedende 

organ som vedkommende myndighet har delegert oppgaven til. 

Artikkel 6 

Opplysninger om utstedende organer 

1. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre listen over utstedende organer nevnt i artikkel 5 nr. 1 og gjøre listen 

tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene, de øvrige utstedende organene og allmennheten på et nettsted opprettet av den 

vedkommende myndigheten. 

2. Listen nevnt i nr. 1 skal 

a) inneholde kontaktopplysningene som er nødvendige for å oppfylle kravene i artikkel 35, artikkel 37 nr. 4, artikkel 38 nr. 3 

og artikkel 40 nr. 1, 

b) være i samsvar med modellen fastsatt i kapittel 2 avsnitt I bokstav f) i vedlegg II til vedtak 2009/712/EF og oppfylle 

kravene fastsatt i vedlegg III til nevnte vedtak, 

c) være direkte tilgjengelig via nettlenken som sendes til Kommisjonen i samsvar med nr. 3, og være tilstrekkelig intuitiv for 

personer med annet morsmål. 

3. For at medlemsstatene lettere skal kunne gjøre de ajourførte listene nevnt i nr. 1 tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette 

et nettsted der hver medlemsstat skal legge en direkte lenke til de nødvendige opplysningene på nettstedet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 7 

Format for og innhold i identifikasjonsdokumenter utstedt for dyr av hestefamilien som er født i Unionen 

1. Dyr av hestefamilien som er født i Unionen, skal identifiseres med bare ett identifikasjonsdokument for dyr av 

hestefamilien, som utstedes for hele levetiden til dyret i samsvar med 

a) modellen for identifikasjonsdokumenter fastsatt i del 1 i vedlegg I, 

b) tilleggskravene fastsatt i del 2 i nevnte vedlegg. 

2. Utstedende organer skal sikre at identifikasjonsdokumentet inneholder et tilstrekkelig antall sider med felter for angivelse 

av opplysningene som kreves i henhold til følgende avsnitt i modellen for identifikasjonsdokumenter fastsatt i del 1 i vedlegg I: 

a) minst avsnitt I–IX for registrerte dyr av hestefamilien, 

b) minst avsnitt I–IV for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

3. Utstedende organer skal sikre at rekkefølgen og nummereringen av avsnittene i identifikasjonsdokumentene som fastsatt i 

del 1 i vedlegg I forblir uendret, og at identifikasjonsdokumentet inneholder et tilstrekkelig antall sider for de avsnittene der 

mange poster skal føres. 

4. Utstedende organer er ansvarlige for sikker håndtering av ikke utfylte og utfylte identifikasjonsdokumenter i sine lokaler.  
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Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 bokstav a) skal utstedende organer, dersom saksbehandlingsreglene deres tillater det, sikre at 

identifikasjonsdokumentene nevnt i artikkel 34 nr. 1 bokstav c) ii) og artikkel 35 faktisk ugyldiggjøres for å forhindre misbruk 

av selve dokumentet og opplysningene det inneholder, før dokumentet utleveres til eieren til minne om dyret. 

5. Vedkommende myndighet kan sammen med avlsmyndigheten innføre administrative framgangsmåter for å sikre en 

harmonisert utforming av identifikasjonsdokumentene som utstedes av utstedende organer nevnt i artikkel 5 nr. 1 som står under 

deres tilsyn, forutsatt at de alminnelige kravene i nr. 1, 2 og 3 oppfylles. 

Artikkel 8 

Vedkommende myndighets plikter med hensyn til utstedelse av identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som 

er født i Unionen 

Avlsmyndigheten og vedkommende myndighet skal på sitt territorium sikre at utstedende organer som hører inn under deres 

respektive ansvarsområde, 

a) utsteder identifikasjonsdokumenter som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, 

b) ha systemene som er nødvendige for å kontrollere, dersom vedkommende myndighet krever det, om et 

identifikasjonsdokument som angivelig er utstedt av organet, 

i) er unikt, ekte og pålitelig, 

ii) dersom det forhåndstrykkes identifikasjonsdokumenter som ikke er utfylte, inneholder et serienummer som er trykt 

minst på sidene som inneholder avsnitt I, II og III i identifikasjonsdokumentet. 

Artikkel 9 

Utstedelse av identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som er født i Unionen 

1. Utstedende organer skal bare utstede identifikasjonsdokumenter 

a) som oppfyller kravene i artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, 

b) der avsnitt I er behørig utfylt med opplysninger som er kontrollert av eller på vegne av det utstedende organet angitt i 

avsnitt I del A nr. 11, 

c) der avsnitt IV er utfylt, dersom dette kreves i henhold til nasjonal lovgivning eller reglene og forskriftene til det utstedende 

organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b), 

d) der avsnitt V er utfylt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 

2. Det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) skal identifisere registrerte dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 2 

bokstav e) i) i samsvar med reglene i stamboken omhandlet i nevnte bestemmelse, og fylle ut avsnitt V i 

identifikasjonsdokumentet med opplysningene i opprinnelsesbeviset nevnt i artikkel 8 nr. 1 annet ledd i direktiv 90/427/EØF og 

i vedlegget til nevnte direktiv. 

3. I samsvar med prinsippene til organisasjonen eller laget som opprettet stamboken over opphavet til rasen som det registrerte dyret 

av hestefamilien tilhører, skal avsnitt V i identifikasjonsdokumentet inneholde 

a) fullstendige opplysninger om avstamning, 

b) avsnittet i stamboken nevnt i artikkel 2 eller 3 i vedtak 96/78/EF, 

c) dersom det er angitt, den klassen i stambokens hovedavsnitt som det registrerte dyret av hestefamilien er ført inn i. 

4. Ved registrering av en konkurranse- eller løpshest som nevnt i artikkel 2 bokstav e) ii) skal det utstedende organet nevnt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav b) enten 

a) i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b) og reglene til det utstedende organet, utstede et identifikasjonsdokument som 

overholder bestemmelsene i artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, eller 

b) anerkjenne og godkjenne identifikasjonsdokumentet som er utstedt for hesten i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, eller 

c) utstede et nytt identifikasjonsdokument i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav c).  
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Artikkel 10 

Unntak fra kravet om å fylle ut visse opplysninger i avsnitt I og IV i identifikasjonsdokumentet 

1. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) og artikkel 9 nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate at 

utstedende organer ikke tegner inn opplysningene i nr. 12–18 i oversiktsdiagrammet i identifikasjonsdokumentet som fastsatt i 

avsnitt I del B i vedlegg I, forutsatt at følgende to vilkår er oppfylt: 

a) en signalgiver er implantert i samsvar med artikkel 18, eller en godkjent alternativ metode med tilsvarende mulighet til å 

kontrollere identitet brukes i samsvar med artikkel 21, 

b) dyret av hestefamilien er avbildet med et foto eller en utskrift som er tilstrekkelig detaljert. 

2. De utstedende organene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) kan 

a) velge å ikke anvende unntaket gitt i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 

b) tilpasse identifikasjonsdokumenter som er utstedt i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, til kravene fastsatt i artikkel 9 nr. 1. 

3. Som unntak fra artikkel 9 nr. 1 bokstav c) kan opplysningene om eieren framlegges i form av et eierskapsbevis eller 

registreringskort som er registrert i databasen opprettet i samsvar med artikkel 38, og der følgende angis: 

a) det unike individnummeret til dyret av hestefamilien, 

b) identifikasjonsdokumentets nummer, dersom et slikt nummer brukes, og signalgiverkoden eller en godkjent alternativ 

metode for identitetskontroll i samsvar med artikkel 21. 

Eierskapsbeviset eller registreringskortet nevnt i første ledd skal leveres tilbake til det utstedende organet dersom dyret dør eller 

selges, forsvinner, stjeles, slaktes eller avlives. 

Artikkel 11 

Søknader om identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som er født i Unionen 

1. Dyreholdere skal inngi en søknad om identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som er født i Unionen, til det 

berørte utstedende organet i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret holdes, ligger, og skal framlegge alle opplysninger 

som er nødvendige for å etterkomme denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal fastsette de fristene for inngivelse av søknaden nevnt i nr. 1 i denne artikkel som er nødvendige for å 

overholde fristen for identifikasjon fastsatt i artikkel 12 og artikkel 13 nr. 1. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og i samsvar med artikkel 1 i vedtak 96/78/EF kan dyreholderen inngi søknaden 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel til det berørte utstedende organet som fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b), som har sitt 

hovedkontor i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret holdes, ligger. 

Artikkel 12 

Frist for identifikasjon av dyr av hestefamilien som er født i Unionen 

1. Dyr av hestefamilien som er født i Unionen, skal identifiseres ved hjelp av et identifikasjonsdokument utstedt i samsvar 

med artikkel 9 senest tolv måneder fra fødselsdatoen og uansett før de permanent forlater driftsenheten der de ble født, med 

mindre slik forflytning finner sted i samsvar med artikkel 23 nr. 2 bokstav c) som føll under moren som føllet er avhengig av, 

eller i samsvar med artikkel 26 nr. 2. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å begrense det lengste tillatte fristen for identifikasjon av dyr av 

hestefamilien til seks måneder eller til kalenderåret for fødselen. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan et nytt identifikasjonsdokument utstedes i samsvar med artikkel 9 når som helst 

a) av eller på anmodning fra vedkommende myndighet, dersom det eksisterende identifikasjonsdokumentet ikke oppfyller 

kravene i artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, eller dersom bestemte identifikasjonsopplysninger i avsnitt I, II eller V ikke er korrekt 

angitt av det utstedende organet, eller 

b) dersom et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien oppgraderes til et registrert dyr av hestefamilien i samsvar med reglene 

til det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og det eksisterende identifikasjonsdokumentet ikke kan endres 

tilsvarende, eller  
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c) dersom en hest oppgraderes til eller registreres som en registrert hest som nevnt i artikkel 2 bokstav e) ii) i samsvar med 

reglene til det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og det eksisterende identifikasjonsdokumentet ikke kan 

endres tilsvarende, eller 

d) dersom et identifikasjonsdokument er utstedt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 og ikke kan tilpasses kravene i artikkel 9 nr. 1 

i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav b), eller 

e) i tilfellene nevnt i artikkel 18 nr. 4 og 5 dersom det eksisterende identifikasjonsdokumentet ikke kan endres tilsvarende, 

eller 

f) dersom identifikasjonsdokumentet inndras av vedkommende myndighet i forbindelse med en undersøkelse. 

I tilfellene beskrevet i første ledd skal det eksisterende identifikasjonsdokumentet avleveres til det utstedende organet for å gjøres 

ugyldig, og ugyldiggjøringen av det eksisterende identifikasjonsdokumentet og utstedelsen av det nye identifikasjonsdokumentet skal 

registreres i databasen opprettet i samsvar med artikkel 38. 

Artikkel 13 

Unntak ved identifikasjon av visse dyr av hestefamilien som er viltlevende eller delvis viltlevende 

1. Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende myndighet beslutte at dyr av hestefamilien som utgjør bestemte viltlevende 

eller delvis viltlevende bestander i visse områder som fastsettes av vedkommende myndighet, skal identifiseres ved hjelp av et 

identifikasjonsdokument utstedt i samsvar med artikkel 9 eller artikkel 17 nr. 4 bare når de 

a) fjernes fra slike bestander, unntatt når de under offentlig tilsyn flyttes fra en definert bestand til en annen, eller 

b) tas i bruk som husdyr. 

2. Medlemsstater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, skal under henvisning til denne artikkel og før de benytter seg av 

unntaket underrette Kommisjonen om hvilken bestand og hvilke områder, som de har definert i samsvar med nr. 1, som er 

berørt. 

KAPITTEL III 

IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN SOM ER IMPORTERT TIL UNIONEN 

Artikkel 14 

Identifikasjon av dyr av hestefamilien som er importert til Unionen 

Identifikasjonsdokumenter som er utstedt i tredjestater, skal anses for å være gyldige i samsvar med denne forordning dersom 

de oppfyller følgende vilkår: 

a) De er utstedt, 

i) når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien, av et organ i en tredjestat som er oppført på listen nevnt i artikkel 3 

nr. 1 i direktiv 94/28/EF, og som utsteder avstamningssertifikater, eller 

ii) når det gjelder registrerte hester, av en nasjonal filial av en internasjonal organisasjon eller et internasjonalt lag som 

administrerer konkurranse- eller løpshester, og som har sitt hovedkontor i tredjestaten der den internasjonale 

organisasjonen eller det internasjonale laget nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b), hører til, eller 

iii) i alle andre tilfeller av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten til dyret av hestefamilien. 

b) De oppfyller alle kravene i artikkel 7 nr. 2. 

Artikkel 15 

Søknader om identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som er importert til Unionen 

1. Dyreholderen skal søke hos det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 som er relevant for kategorien av dyr av 

hestefamilien, om utstedelse i samsvar med artikkel 9 av et identifikasjonsdokument i samsvar med artikkel 7 eller om registrering 

av det eksisterende identifikasjonsdokumentet i databasen opprettet av det utstedende organet i samsvar med artikkel 38 i denne 

forordning, innen 30 dager etter at tollprosedyren som definert i artikkel 5 nr. 16 bokstav a) i forordning (EU) nr. 952/2013 er 

avsluttet, når 

a) dyr av hestefamilien importeres til Unionen, eller 

b) vedkommende myndighet i samsvar med en beslutning truffet av Kommisjonen i henhold til artikkel 19 bokstav b) i 

direktiv 2009/156/EF har endret statusen for en registrert hest fra midlertidig innførsel til endelig innførsel i samsvar med 

artikkel 19 bokstav c) i nevnte direktiv.  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/33 

 

1
5

.6
.2

0
1
7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

6
/3

3
 

 

2. Dersom det eksisterende identifikasjonsdokumentet nevnt i nr. 1 ikke oppfyller kravene i artikkel 7 nr. 2, skal det 

utstedende organet på anmodning fra dyreholderen 

a) fylle ut identifikasjonsdokumentet slik at det oppfyller kravene i artikkel 7 nr. 2, 

b) registrere identifikasjonsopplysningene om dyret av hestefamilien og tilleggsopplysninger i databasen opprettet i samsvar 

med artikkel 38. 

3. Dersom det eksisterende identifikasjonsdokumentet nevnt i nr. 1 ikke kan endres slik at det oppfyller kravene i artikkel 7 

nr. 2 i denne forordning, skal det ikke anses som gyldig for identifikasjon i henhold til denne forordning, og dyret av 

hestefamilien skal identifiseres ved hjelp av et nytt identifikasjonsdokument som oppfyller kravene i artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, og 

som utstedes i samsvar med artikkel 9 på grunnlag av det framlagte identifikasjonsdokumentet som minst skal inneholde 

opplysningene fastsatt i vedlegget til direktiv 90/427/EØF. 

KAPITTEL IV 

KONTROLLER SOM KREVES FØR UTSTEDELSE AV IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER, OG METODER FOR 

IDENTITETSKONTROLL 

Artikkel 16 

Kontroll av de enkelte identifikasjonsdokumentene som utstedes for dyr av hestefamilien 

1. Før et identifikasjonsdokument utstedes, skal det utstedende organet eller den personen som handler på det utstedende 

organets vegne, treffe alle egnede tiltak for å 

a) kontrollere at et slikt identifikasjonsdokument ikke allerede er utstedt for det aktuelle dyret av hestefamilien, 

b) forhindre ulovlig utstedelse av flere identifikasjonsdokumenter for det samme dyret av hestefamilien. 

2. Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal omfatte 

a) gjennomgåelse av tilgjengelige relevante dokumenter og elektroniske registre, 

b) et anslag av alderen til dyret av hestefamilien, 

c) undersøkelse av dyret av hestefamilien i henhold til artikkel 17 med tanke på tegn eller merker som tyder på at dyret er blitt 

identifisert tidligere. 

Artikkel 17 

Tiltak for å påvise at dyr av hestefamilien er blitt identifisert tidligere 

1. Tiltakene for å påvise eventuelle tegn eller merker som tyder på at dyret er blitt identifisert tidligere, som nevnt i 

artikkel 16, skal minst omfatte tiltak for å påvise 

a) tidligere implanterte signalgivere ved bruk av en leserenhet som er i samsvar med ISO-standard 11785, og som kan lese 

minst HDX- og FDX-B-signalgivere, i det minste når leseren er i direkte kontakt med kroppens overflate på det stedet der 

en signalgiver vanligvis ville være implantert, 

b) kliniske tegn på at en tidligere implantert signalgiver eller et merke som tidligere er blitt påført i samsvar med artikkel 21, 

er blitt fjernet ved et kirurgisk inngrep eller endret, 

c) ethvert tegn på at det er brukt en alternativ metode for identitetskontroll av dyret av hestefamilien i samsvar med 

artikkel 21. 

2. Når dyreholderen har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 11 nr. 1, og tiltakene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel viser at 

det tidligere er blitt implantert en signalgiver eller brukt en alternativ metode for identitetskontroll i samsvar med artikkel 21, 

noe som tyder på at dyret er blitt identifisert tidligere i samsvar med artikkel 9, skal det utstedende organet 

a) utstede et duplikat eller en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 29 eller 32, avhengig av hvilke 

opplysninger som er tilgjengelige, 

b) på behørig vis legge inn disse opplysningene, dvs. signalgivernummeret eller den alternative metoden for identitetskontroll, 

i feltene i del A og oversiktsdiagrammet i del B i avsnitt I i identifikasjonsdokumentet. 

3. Dersom det bekreftes at en signalgiver eller en alternativ metode for identitetskontroll som nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne 

artikkel er blitt fjernet fra et dyr av hestefamilien som er født i Unionen, og uten at det foreligger noen dokumentasjon, skal det 

utstedende organet utstede en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 32.  
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4. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkel kan vedkommende myndighet tillate at det utstedes et identifikasjonsdokument i 

samsvar med artikkel 9 for et viltlevende eller delvis viltlevende dyr av hestefamilien som nevnt i artikkel 13 som har en 

signalgiver, men som det i samsvar med artikkel 13 ikke er utstedt et identifikasjonsdokument for, forutsatt at signalgiverkoden 

på implantasjonstidspunktet ble registrert i databasen til det utstedende organet som er ansvarlig for den berørte bestanden av 

dyr av hestefamilien. 

Artikkel 18 

Elektroniske metoder for identitetskontroll 

1. Det utstedende organet skal sikre at en signalgiver blir implantert i dyret av hestefamilien når det i samsvar med 

artikkel 12 blir identifisert for første gang. 

2. Signalgiveren skal implanteres parenteralt under aseptiske forhold mellom nakke og manke midt på halsen ved 

nakkebåndet. 

Vedkommende myndighet kan likevel tillate at signalgiveren implanteres et annet sted i nakken på dyret av hestefamilien, 

forutsatt at en slik alternativ implantasjon ikke 

a) er til skade for dyrets velferd, 

b) øker risikoen for at signalgiveren vandrer, sammenlignet med metoden nevnt i første ledd. 

3. Medlemsstatene skal fastsette minstekravene til det inngrepet som er fastsatt i nr. 2, eller utpeke den personen (heretter 

kalt «kvalifisert person») eller yrkesgruppen som har rett til å utføre slike inngrep. 

4. Utstedende organer nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) kan kreve at dyr av hestefamilien som er identifisert ved hjelp 

av en alternativ metode for identitetskontroll som fastsatt i artikkel 21, skal merkes ved implantasjon av en signalgiver i 

forbindelse med oppføring eller registrering av dyr av hestefamilien i stambøker eller registrering av registrerte hester for 

konkurranseformål. 

5. Utstedende organer nevnt i artikkel 5 nr. 1 og vedkommende myndighet kan kreve at dyr av hestefamilien som anses for å 

være identifisert i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 43 nr. 1, skal merkes ved implantasjon av en signalgiver for å 

kontrollere dyrets identitet i tilfeller der 

a) tidligere implanterte og registrerte signalgivere ikke lenger fungerer, 

b) det medfødte eller tilegnede merket som er registrert som den alternative metoden for identitetskontroll nevnt i artikkel 21, 

ikke lenger egner seg til dette formålet, eller 

c) vedkommende myndighet anser det nødvendig å sikre identitetskontroll. 

Artikkel 19 

Garantier for at koden som vises av signalgiveren, er unik 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler i samsvar med standardene nevnt i artikkel 2 bokstav n) i) for å sikre at de utstedende 

organene nevnt i artikkel 5 nr. 1 når de utsteder identifikasjonsdokumenter i samsvar med artikkel 9, implanterer signalgivere 

som viser unike koder. 

2. Reglene fastsatt i samsvar med nr. 1 skal gjelde uten å være til skade for det identifikasjonssystemet som er fastsatt av det 

utstedende organet i en annen medlemsstat som utførte identifikasjonen i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 20 

Registrering av signalgiverkoden i identifikasjonsdokumentet 

1. Når en signalgiver er implantert i samsvar med artikkel 18, skal det utstedende organet føre inn følgende opplysninger i 

identifikasjonsdokumentet: 

a) i avsnitt I del A nr. 5 minst de 15 siste sifrene i den koden som signalgiveren sender og leseren viser etter implantering, og 

ved behov 

i) et klistremerke med en strekkode, forutsatt at siden deretter forsegles, eller 

ii) et avtrykk av strekkoden med minst disse 15 siste sifrene i den koden som signalgiveren sender,  
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b) i nr. 12 eller 13 i oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B, avhengig av på hvilken side signalgiveren ble implantert, det stedet 

der signalgiveren ble implantert i dyret av hestefamilien og lest av etter implantasjonen, 

c) i nr. 19 i oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B, underskriften til enten veterinæren eller den kvalifiserte personen som 

utførte identifikasjonen ved å fylle ut del A nr. 3 og oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B, og som leste av koden som 

signalgiveren viste etter implantasjonen, eller til personen som gjengir disse opplysningene i forbindelse med utstedelse av 

identifikasjonsdokumentet i samsvar med reglene til det utstedende organet. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i denne artikkel skal navnet på produsenten eller avlesningssystemet angis i avsnitt I del A 

nr. 5 i identifikasjonsdokumentet dersom et dyr av hestefamilien er merket med en tidligere implantert signalgiver som ikke er i 

samsvar med ISO-standardene nevnt i artikkel 2 bokstav n) i). 

Artikkel 21 

Godkjenning av alternative metoder for identitetskontroll 

1. Som unntak fra artikkel 18 nr. 1 kan medlemsstatene gi tillatelse til bruk av egnede alternative metoder for 

identitetskontroll av dyr av hestefamilien som er født i Unionen, herunder merker, som oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 1 

bokstav b) og sikrer at identiteten til dyret som er registrert i identifikasjonsdokumentet, kan kontrolleres. 

2. Medlemsstatene skal sikre at 

a) de alternative metodene for identitetskontroll ikke benyttes som eneste form for identitetskontroll for flertallet av dyr av 

hestefamilien som identifiseres på deres territorium i samsvar med denne forordning, 

b) synlige merker på avls- og produksjonsdyr av hestefamilien ikke kan forveksles med de merkene som på deres territorium 

er reservert for bruk av utstedende organer nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) på registrerte dyr av hestefamilien, 

c) enhver godkjent alternativ metode for identitetskontroll eller kombinasjon av slike metoder gir minst de samme garantiene 

som en signalgiver implantert i samsvar med artikkel 18, 

d) opplysningene om den alternative metoden for identitetskontroll som er brukt for et individuelt dyr av hestefamilien, kan 

beskrives i et format som kan digitaliseres og lagres på en søkbar måte i en database opprettet i samsvar med artikkel 38. 

3. Medlemsstater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, skal gjøre opplysninger om alternative metoder for 

identitetskontroll som de har godkjent, tilgjengelige for Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og allmennheten på nettstedet 

nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

Artikkel 22 

Forpliktelser for utstedende organer og dyreholdere som bruker alternative metoder for identitetskontroll 

1. Det utstedende organet skal sikre at det ikke utstedes et identifikasjonsdokument for et dyr av hestefamilien med mindre 

a) det er kontrollert at den godkjente alternative metoden for identitetskontroll nevnt i artikkel 21, er brukt på riktig måte, 

b) metoden for identitetskontroll som er brukt, er angitt i avsnitt I del A nr. 6 eller 7, eller eventuelt i avsnitt XI, i 

identifikasjonsdokumentet og registrert i databasen i samsvar med artikkel 38 nr. 1 bokstav f). 

2. Når en alternativ metode for identitetskontroll brukes, skal dyreholderen skaffe til veie de hjelpemidlene som trengs for å 

få tilgang til disse identifikasjonsopplysningene, eller eventuelt bære kostnadene eller godta ventetiden i forbindelse med 

kontroll av dyrets identitet.  
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KAPITTEL V 

FORFLYTNING OG TRANSPORT AV DYR AV HESTEFAMILIEN 

Artikkel 23 

Forflytning og transport av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

1. Identifikasjonsdokumentene som utstedes for registrerte dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien i samsvar med artikkel 9 nr. 1, artikkel 14, artikkel 29, artikkel 30 eller artikkel 32, skal alltid følge dyrene som 

de er utstedt for, herunder, dersom det kreves i henhold til nasjonal lovgivning, ved transport av skrotten av dyret til 

bearbeiding i en virksomhet som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller 

nevnt i kapittel III bokstav a) iii) i vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011. 

2. Som unntak fra nr. 1 trenger ikke identifikasjonsdokumentet å følge registrerte dyr av hestefamilien eller avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien når de 

a) er oppstallet eller på beite, og dyreholderen kan framlegge identifikasjonsdokumentet umiddelbart, 

b) midlertidig ris, drives, ledes eller føres enten 

i) i nærheten av driftsenheten i en medlemsstat slik at identifikasjonsdokumentet kan framlegges umiddelbart, eller 

ii) under beiteskifte av dyr av hestefamilien til eller fra registrert sommerbeite og forutsatt at identifikasjonsdokumentet 

kan framlegges på avsenderenheten, 

c) ikke er avvent og følger mordyret eller ammehoppen, 

d) deltar i trening eller en prøve som ledd i en hestekonkurranse eller et arrangement, og i den forbindelse midlertidig må 

forlate det området der konkurransen eller arrangementet finner sted, 

e) forflyttes eller transporteres i en nødssituasjon som gjelder dyrene av hestefamilien selv eller driftsenheten der dyrene 

holdes. 

Artikkel 24 

Unntak ved forflytning eller transport av dyr av hestefamilien som følges av et midlertidig dokument 

1. Etter søknad fra dyreholderen eller på anmodning fra vedkommende myndighet skal det utstedende organet utstede et 

midlertidig dokument som minst inneholder opplysningene fastsatt i vedlegg III, og som gir mulighet for å forflytte eller 

transportere dyret av hestefamilien innen samme medlemsstat i et tidsrom på høyst 45 dager, mens identifikasjonsdokumentet 

avleveres til det utstedende organet eller vedkommende myndighet for ajourføring av identifikasjonsopplysningene. 

2. Dyr av hestefamilien som følges av et midlertidig dokument som fastsatt i nr. 1, skal ikke flyttes til et slakteri for å slaktes 

til konsum. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal et dyr av hestefamilien følges av et helsesertifikat i samsvar med vedlegg III til direktiv 

2009/156/EF dersom det i løpet av tidsrommet på 45 dager angitt i nevnte nummer, skal transporteres til en annen medlemsstat 

eller gjennom en annen medlemsstat til en tredjestat, uansett dyrets registreringsstatus og i tillegg til det midlertidige 

dokumentet nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 25 

Unntak ved forflytning med et smartkort 

1. Som unntak fra artikkel 23 nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate forflytning eller transport innen samme medlemsstat av 

registrerte dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som ikke følges av sine identifikasjonsdokumenter, 

forutsatt at de følges av et smartkort som er utstedt av samme organ som utstedte identifikasjonsdokumentene, og som inneholder de 

opplysningene som er fastsatt i vedlegg II. 

2. Medlemsstater som benytter seg av unntaket i nr. 1 i denne artikkel, kan gi hverandre unntak ved forflytninger eller 

transport på sitt eget territorium av registrerte dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

De skal underrette Kommisjonen om at de har til hensikt å gi slike unntak.  
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Artikkel 26 

Forflytninger og transport av slaktedyr av hestefamilien 

1. Ved forflytning eller transport til slakteriet skal slaktedyr av hestefamilien ledsages av følgende: 

a) Identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 9 nr. 1 eller artikkel 14 eller 

b) duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 29 eller 30 som var omfattet av unntaket fastsatt i 

artikkel 31. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate at slaktedyr av hestefamilien som det ikke er utstedt et 

identifikasjonsdokument for i samsvar med artikkel 9 nr. 1, transporteres direkte fra driftsenheten der dyret er født, til slakteriet 

innen samme medlemsstat, forutsatt at 

a) slaktedyret av hestefamilien er under tolv måneder og har synlige stjerner på de fremre melketennene, 

b) slaktedyret kan spores uavbrutt fra driftsenheten der det er født, til slakteriet, 

c) slaktedyret under transport til slakteriet er individuelt merket i samsvar med artikkel 18 eller 21, 

d) forsendelsen følges av opplysninger om næringsmiddelkjeden i samsvar med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 853/2004, som skal inneholde en henvisning til den individuelle merkingen nevnt i bokstav c) i dette nummer, 

e) signalgiveren eller annen fysisk identifikasjon som er brukt på dyret av hestefamilien i samsvar med artikkel 21, skal beskyttes 

mot senere misbruk, først og fremst ved gjenvinning, destruering eller sluttbehandling på stedet. 

3. Artikkel 34 nr. 1 bokstav b) og c) får ikke anvendelse på forflytning eller transport av slaktedyr av hestefamilien i samsvar 

med nr. 2 i denne artikkel. 

KAPITTEL VI 

HÅNDTERING, UTSTEDELSE AV DUPLIKAT, ERSTATNING OG MIDLERTIDIG OPPHEVING AV 

IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER 

Artikkel 27 

Dyreholderes plikter med hensyn til håndtering av identifikasjonsdokumenter for å sikre kontinuitet i identifikasjonen 

av dyr av hestefamilien i hele deres levetid 

1. Dyreholderen skal sikre at følgende identifikasjonsopplysninger i identifikasjonsdokumentet alltid er ajourførte og 

korrekte: 

a) Statusen til dyret av hestefamilien når det gjelder oppfyllelse av kriteriene for slakting til konsum. 

b) Den lesbare signalgiverkoden eller merket som brukes som en alternativ metode for identitetskontroll som fastsatt i 

artikkel 21. 

c) Statusen som enten registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

d) Opplysninger om eierskap, dersom det kreves i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der dyret av hestefamilien holdes, 

eller av det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1. 

2. Uavhengig av det utstedende organet som utstedte identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 9 nr. 1, artikkel 14, 

artikkel 29 eller artikkel 32, skal dyreholderen sikre at identifikasjonsdokumentet innleveres til det utstedende organet nevnt i 

artikkel 5 nr. 1 som er relevant for kategorien av dyr av hestefamilien i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret holdes, 

ligger, for at identifikasjonsopplysningene nevnt i artikkel 38 nr. 1 skal kunne framlegges innen 30 dager etter at 

a) identifikasjonsdokumentet er utstedt i samsvar med artikkel 9 nr. 1 av et utstedende organ utenfor den medlemsstaten der 

driftsenheten ligger, 

b) dyret av hestefamilien føres inn i den medlemsstaten der driftsenheten ligger, fra en annen medlemsstat, med unntak av 

i) dyr av hestefamilien som deltar i konkurranser, løp, oppvisninger, trening og trekkdyrsaktiviteter i et tidsr om på 

høyst 90 dager, 

ii) hingster som oppholder seg i medlemsstaten i avlssesongen, 

iii) hopper som oppholder seg i medlemsstaten for avl i et tidsrom på høyst 90 dager,  
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iv) dyr av hestefamilien som av medisinske årsaker befinner seg i en veterinærenhet, 

v) dyr av hestefamilien som skal slaktes innen 10 dager etter innførsel. 

3. Dersom identifikasjonsopplysningene nevnt i artikkel 38 nr. 1 må ajourføres i identifikasjonsdokumentet, skal 

dyreholderen innlevere identifikasjonsdokumentet innen 30 dager etter hendelsen som påvirket identifikasjonsopplysningene, til 

et av følgende steder: 

a) når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 2 bokstav e) i), til det utstedende organet nevnt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) som 

i) enten utstedte identifikasjonsdokumentet for det aktuelle registrerte dyret av hestefamilien, eller 

ii) er godkjent i samsvar med vedtak 92/353/EØF i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret av hestefamilien 

holdes, ligger, og som har opprettet en stambok der dyret kan oppføres eller registreres i samsvar med vedtak 96/78/EF, 

eller 

b) når det gjelder registrerte hester nevnt i artikkel 2 bokstav e) ii), til det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) 

i samsvar med reglene til det utstedende organet som utstedte identifikasjonsdokumentet for den aktuelle registrerte hesten, 

eller 

c) til vedkommende myndighet eller et hvilket som helst utstedende organ som er utpekt i samsvar med denne forordning, av 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret av hestefamilien holdes, ligger. 

Artikkel 28 

Utstedende organers plikter med hensyn til håndtering av identifikasjonsdokumenter for å sikre kontinuitet i 

identifikasjonen av dyr av hestefamilien i hele deres levetid 

Det utstedende organet nevnt i artikkel 27 nr. 3 skal 

a) utføre nødvendige ajourføringer av identifikasjonsopplysninger i identifikasjonsdokumentet, 

b) i del C i avsnitt I i identifikasjonsdokumentet føre inn de nødvendige opplysningene om det utstedende organet, som minst 

må omfatte databasens UELN-kompatible nummer, dersom organet ikke utstedte identifikasjonsdokumentet i samsvar med 

artikkel 9 nr. 1 i utgangspunktet, 

c) fylle ut postene i avsnitt IV i identifikasjonsdokumentet dersom endringen av eierskap kreves i henhold til nasjonal 

lovgivning eller reglene til det utstedende organet, 

d) registrere identifikasjonsopplysningene fra det innleverte identifikasjonsdokumentet i databasen organet har opprettet i 

samsvar med artikkel 38, eller bruke opplysningene til å komplettere dataene som er registrert, 

e) sende opplysningene til den sentrale databasen i samsvar med artikkel 39. 

Artikkel 29 

Utstedelse av duplikater av identifikasjonsdokumenter 

1. Det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal utstede et duplikat av identifikasjonsdokumentet dersom 

a) det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt og det er mulig å fastslå identiteten til dyret, særlig ved hjelp av koden 

som signalgiveren sender, eller ved hjelp av den alternative metoden for identitetskontroll i samsvar med artikkel 21, eller 

b) dyret ikke er blitt identifisert innen fristene fastsatt i artikkel 12, artikkel 14 eller artikkel 43 nr. 2, forutsatt at 

bedekningssertifikatet er tilgjengelig og det biologiske mordyret eller, ved overføring av embryoer, ammehoppen er 

identifisert i samsvar med denne forordning, eller 

c) vedkommende myndighet har dokumentasjon på at visse identifikasjonsopplysninger i det eksisterende 

identifikasjonsdokumentet ikke stemmer overens med dyret av hestefamilien som det hører til, og bestemmelsene i artikkel 12 

nr. 3 bokstav a) ikke kan få anvendelse. 

2. I tilfellene beskrevet i nr. 1 skal det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 etter søknad fra dyreholderen eller på 

anmodning fra vedkommende myndighet 

a) ved behov utstyre dyret med en signalgiver i samsvar med artikkel 18, eller bruke en godkjent metode for identitetskontroll 

i samsvar med artikkel 21,  
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b) utstede et duplikat av identifikasjonsdokumentet med tydelig angivelse av at det dreier seg om et duplikat («duplikat av 

identifikasjonsdokument») og angivelse av det unike individnummeret som er registrert i databasen til det utstedende 

organet som 

i) foretok første identifikasjon av dyret og utstedte det opprinnelige identifikasjonsdokumentet som er gått tapt, eller 

ii) utsteder duplikatet av identifikasjonsdokumentet for et dyr nevnt i nr. 1 bokstav b), 

c) klassifisere dyret av hestefamilien i avsnitt II del II i duplikatet av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på slakting 

til konsum. 

3. Nærmere opplysninger om duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med nr. 2 skal registreres med en 

henvisning til det unike individnummeret i databasen som nevnt i artikkel 38 og videresendes til den sentrale databasen i 

samsvar med artikkel 39. 

4. Dersom det tapte identifikasjonsdokumentet ble utstedt i samsvar med artikkel 9 nr. 1 av et utstedende organ nevnt i 

artikkel 5 nr. 1 som ikke lenger finnes, skal duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedes i samsvar med nr. 2 i denne 

artikkel av et utstedende organ nevnt i artikkel 5 nr. 1 i den medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret av hestefamilien holdes, 

ligger. 

Artikkel 30 

Utstedelse av duplikater av identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien som er importert til Unionen 

Som unntak fra artikkel 29 nr. 2 og dersom det tapte opprinnelige identifikasjonsdokumentet ble utstedt av et utstedende organ 

nevnt i artikkel 14 bokstav a) i en tredjestat, kan et nytt identifikasjonsdokument utstedes av det utstedende organet i 

tredjestaten, forutsatt at det nye identifikasjonsdokumentet 

a) sendes fra det utstedende organet nevnt i artikkel 14 bokstav a) til det utstedende organet nevnt i artikkel 29 nr. 2, der det 

merkes som et duplikat av identifikasjonsdokumentet, dyret klassifiseres i samsvar med artikkel 29 nr. 2 bokstav c) og 

opplysningene registreres i databasen i samsvar med artikkel 29 nr. 3, 

b) videresendes til dyreholderen eller, dersom det uttrykkelig kreves i henhold til lovgivningen i den medlemsstaten der dyret 

av hestefamilien befinner seg, til eieren via det utstedende organet eller vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

driftsenheten hvor dyret holdes, ligger. 

Artikkel 31 

Midlertidig oppheving av statusen som slaktedyr av hestefamilien til konsum 

1. Som unntak fra artikkel 29 nr. 2 bokstav c) og artikkel 30 og bortsett fra i tilfellet beskrevet i artikkel 43 nr. 2 kan 

vedkommende myndighet beslutte at statusen til et dyr av hestefamilien som beregnet på slakting til konsum, oppheves 

midlertidig i seks måneder dersom 

a) dyreholderen på en tilfredsstillende måte innen 30 dager etter det meldte tapet av identifikasjonsdokumentet, kan 

dokumentere at statusen til dyret av hestefamilien som beregnet på slakting til konsum ikke er brakt i fare ved medisinsk 

behandling, 

b) søknaden om identifikasjon er inngitt i samsvar med artikkel 1 nr. 1 annet strekpunkt i vedtak 96/78/EF i løpet av dyrets 

første leveår, men etter at den lengste tillatte fristen nevnt i artikkel 12 nr. 2 i denne forordning er utløpt. 

2. I tilfellet beskrevet i nr. 1 skal vedkommende myndighet føre inn datoen for når seksmånedersperioden for midlertidig 

oppheving begynner, i den første kolonnen i avsnitt II del III på duplikatet av identifikasjonsdokumentet, samt fylle ut tredje 

kolonne. 

Artikkel 32 

Utstedelse av erstatninger av identifikasjonsdokumenter 

1. Det utstedende organet nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal utstede en erstatning av identifikasjonsdokumentet dersom 

a) det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt og 

i) dyrets identitet ikke kan fastslås, 

ii) det ikke finnes tegn på eller bevis for at det tidligere er blitt utstedt et identifikasjonsdokument av et utstedende organ 

som nevnt i artikkel 5 nr. 1, 

b) dyret ikke er blitt identifisert innen fristene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 eller 2, artikkel 14 eller artikkel 43 nr. 2.  
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2. I tilfellene beskrevet i nr. 1 skal et utstedende organ som nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) som har ansvar for det området 

der driftsenheten hvor dyret holdes, ligger, etter søknad fra dyreholderen eller på anmodning fra vedkommende myndighet 

a) implantere en signalgiver i samsvar med artikkel 18 eller bruke en alternativ metode for identitetskontroll i samsvar med 

artikkel 21, 

b) utstede en erstatning av identifikasjonsdokumentet med tydelig angivelse av at det dreier seg om en erstatning («erstatning 

av identifikasjonsdokument») med angivelse av et nylig tildelt unikt individnummer som ved utstedelsen av denne 

erstatningen av identifikasjonsdokumentet svarer til det som er registrert i databasen, 

c) klassifisere dyret av hestefamilien i avsnitt II del II i erstatningen av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på 

slakting til konsum. 

3. Nærmere opplysninger om erstatningen av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel skal 

registreres med en henvisning til det unike individnummeret i databasen som nevnt i artikkel 38 og videresendes til den sentrale 

databasen i samsvar med artikkel 39. 

Artikkel 33 

Midlertidig oppheving av identifikasjonsdokumentets gyldighet ved forflytning 

Den offentlige veterinæren skal midlertidig oppheve identifikasjonsdokumentets gyldighet ved forflytning og opplyse om dette 

i avsnitt III i dokumentet, når et dyr av hestefamilien holdes på eller kommer fra en driftsenhet som 

a) omfattes av et forbud som nevnt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, eller 

b) ligger i en medlemsstat som ikke er fri for afrikansk hestepest, eller på en del av en medlemsstats territorium som i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2009/156/EF anses å være angrepet av afrikansk hestepest. 

KAPITTEL VII 

DØDSFALL BLANT DYR AV HESTEFAMILIEN OG SLAKTEDYR AV HESTEFAMILIEN BEREGNET PÅ KONSUM SAMT 

REGISTRERING AV MEDISINSK BEHANDLING 

Artikkel 34 

Den offentlige veterinærens og vedkommende myndighets plikter når dyr av hestefamilien slaktes eller dør 

1. Når et dyr av hestefamilien slaktes eller dør, skal følgende tiltak treffes: 

a) Signalgiveren skal beskyttes mot senere misbruk, først og fremst ved gjenvinning, destruering eller sluttbehandling på 

stedet. 

b) Identifikasjonsdokumentet skal gjøres ugyldig ved minst å stemple det «ugyldig» på alle sider på en måte som ikke kan 

manipuleres i etterkant, eller ved å gjennomhulle alle sider med et hull som har en diameter som minst tilsvarer hullet fra en 

standard hullemaskin. 

c) Under henvisning til det unike individnummeret til dyret av hestefamilien skal enten 

i) identifikasjonsdokumentet destrueres under offentlig tilsyn på slakteriet der dyret ble slaktet, og en erklæring sendes til det 

utstedende organet, enten direkte eller gjennom kontaktpunktet nevnt i artikkel 36 nr. 2, med angivelse av datoen da dyret 

ble slaktet på slakteriet, og datoen da identifikasjonsdokumentet ble destruert, eller 

ii) det ugyldige identifikasjonsdokumentet leveres tilbake til det utstedende organet angitt enten i avsnitt I del A nr. 11 i 

identifikasjonsdokumentet eller i del C i nevnte avsnitt, ajourført i samsvar med artikkel 28 bokstav b), og leveres enten direkte 

eller gjennom kontaktpunktet nevnt i artikkel 36 nr. 2 sammen med opplysninger om datoen da dyret ble slaktet eller avlivet 

for å bekjempe sykdom. 

2. Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal iverksettes av eller være under tilsyn av 

a) offentlig veterinær 

i) ved slakting eller avliving som ledd i tiltak for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav a) annet 

ledd i direktiv 2009/156/EF, eller 

ii) etter slakting i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2009/156/EF, eller  
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b) vedkommende myndighet som definert i artikkel 3 nr. 10 i forordning (EF) No 1069/2009 når det gjelder sluttbehandling 

eller bearbeiding av en skrott som følges av identifikasjonsdokumentet i samsvar med nasjonal lovgivning som nevnt i 

artikkel 23 nr. 1 i denne forordning, i 

i) en virksomhet som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller 

ii) et forbrenningsanlegg med lav kapasitet som nevnt i kapittel III bokstav a) iii) i vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

3. Dersom signalgiveren ikke kan fjernes fra kroppen til et slaktet dyr av hestefamilien beregnet på konsum, noe som kreves 

i henhold til nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, skal den offentlige veterinæren erklære det kjøttet eller den delen av kjøttet som 

inneholder signalgiveren, for uegnet til konsum i samsvar med avsnitt II kapittel V nr. 1 bokstav n) i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 854/2004. 

Artikkel 35 

Dyreholderens og det utstedende organets plikter dersom dyr av hestefamilien dør eller går tapt på annen måte 

1. Dersom dyr av hestefamilien dør eller går tapt på annen måte enn det som er nevnt i artikkel 34, herunder ved tyveri, skal 

dyreholderen innen 30 dager etter at dyret døde eller gikk tapt, levere identifikasjonsdokumentet tilbake til det utstedende 

organet som angitt i avsnitt I del A eller som ajourført i samsvar med artikkel 28 bokstav b) i avsnitt I del C i 

identifikasjonsdokumentet. 

2. Det utstedende organet som ble underrettet om at et dyr av hestefamilien har dødd eller gått tapt på annen måte i samsvar 

med artikkel 34 eller nr. 1 i denne artikkel, skal handle i samsvar med artikkel 28 bokstav d) og e). 

Artikkel 36 

Medlemsstatenes plikt til å sikre at opplysninger utveksles når et dyr av hestefamilien dør 

1. Medlemsstatene skal innføre framgangsmåter for retur av ugyldige identifikasjonsdokumenter til det utstedende organet 

som fastsatt i artikkel 34 nr. 1 bokstav c) ii). 

2. Medlemsstatene kan opprette et kontaktpunkt som mottar erklæringen nevnt i artikkel 34 nr. 1 bokstav c) i) eller 

identifikasjonsdokumentene nevnt i artikkel 34 nr. 1 bokstav c) ii), med henblikk på videresending til de respektive utstedende 

organene på deres territorium. 

Kontaktpunktet kan være et kontaktorgan som nevnt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 882/2004. 

3. Dersom det er relevant i samsvar med nr. 2, skal opplysninger om kontaktpunktet, som kan føres inn i den sentrale 

databasen nevnt i artikkel 39, gjøres tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og allmennheten på nettstedet nevnt i artikkel 6 

nr. 1. 

Artikkel 37 

Slaktedyr av hestefamilien beregnet på konsum og registrering av medisinsk behandling 

1. Et dyr av hestefamilien skal anses å være beregnet på slakting til konsum, med mindre det i avsnitt II del II i 

identifikasjonsdokumentet og i samsvar med denne forordning ugjenkallelig erklæres for ikke å være beregnet til dette formål, 

ved 

a) underskrift fra eieren på eierens eget initiativ som er godkjent av det utstedende organet, eller 

b) underskrift fra dyreholderen og den ansvarlige veterinæren som handler i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i 

direktiv 2001/82/EF, eller 

c) opplysningene som det utstedende organet fører inn når det utsteder et duplikat av identifikasjonsdokumentet i samsvar med 

artikkel 29 eller 30 eller en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 32. 

2. Før enhver behandling i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF eller enhver behandling med et veterinærpreparat 

godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv skal den ansvarlige veterinæren som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 

direktiv 2001/82/EF fastslå statusen til dyret av hestefamilien som enten 

a) beregnet på slakting til konsum, som skal være normaltilfellet, eller som 

b) ikke beregnet på slakting til konsum, som fastsatt i avsnitt II del II i identifikasjonsdokumentet.  
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3. Når behandlingen nevnt i nr. 2 i denne artikkel ikke er tillatt for dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum, skal 

den ansvarlige veterinæren som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2001/82/EF sikre at det aktuelle dyret før behandlingen og i 

samsvar med unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF, ugjenkallelig erklæres for ikke beregnet på slakting til 

konsum, ved å 

a) fylle ut og undertegne avsnitt II del II i identifikasjonsdokumentet og 

b) gjøre avsnitt II del III i identifikasjonsdokumentet ugyldig i samsvar med instruksene fastsatt i avsnitt II del III. 

4. Etter at tiltakene fastsatt i nr. 3 er truffet, skal dyreholderen innlevere identifikasjonsdokumentet til et utstedende organ i den 

medlemsstaten der driftsenheten hvor dyret holdes, ligger, eller framlegge opplysningene via internett dersom slik tilgang til 

databasen er opprettet, senest 14 dager etter at avsnitt II del II i identifikasjonsdokumentet er undertegnet. 

5. Som unntak fra nr. 4 kan en medlemsstat treffe tiltak for å sikre at den ansvarlige veterinæren melder fra om tiltakene som 

er truffet i samsvar med nr. 3, innen 14 dager etter at avsnitt II del II i identifikasjonsdokumentet er undertegnet, 

a) enten direkte til det utstedende organet nevnt i nr. 4 og framlegger opplysningene som er nødvendige for at det utstedende 

organet skal kunne ajourføre databasen opprettet i samsvar med artikkel 39, eller 

b) direkte til den sentrale databasen opprettet i samsvar med artikkel 39, dersom det sikres at opplysningene føres inn i 

databasen opprettet i samsvar med 38 av det utstedende organet nevnt i nr. 4. 

6. Dersom et dyr av hestefamilien skal behandles under vilkårene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF, skal den 

ansvarlige veterinæren angi i avsnitt II del III i identifikasjonsdokumentet de nødvendige opplysningene om det 

veterinærpreparatet som inneholder stoffer som er vesentlige for eller medfører ytterligere kliniske fordeler ved behandling av 

dyr av hestefamilien, som oppført i forordning (EF) nr. 1950/2006. 

Den ansvarlige veterinæren skal angi datoen for siste foreskrevne tilførsel av nevnte veterinærpreparat, og i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2001/82/EF underrette dyreholderen om datoen for når tilbakeholdingstiden fastsatt i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3 i nevnte direktiv, utløper. 

KAPITTEL VIII 

REGISTRERING OG SANKSJONER 

Artikkel 38 

Database 

1. Når identifikasjonsdokumentet utstedes eller tidligere utstedte identifikasjonsdokumenter registreres, skal det utstedende 

organet registrere minst følgende opplysninger om dyret av hestefamilien i sin database: 

a) unikt individnummer, 

b) art, 

c) kjønn, 

d) farge, 

e) fødselsdato (dd/mm/åååå) som angitt av dyreholderen nevnt i bokstav i), 

f) når det er relevant, minst de siste 15 sifrene i den koden som signalgiveren sender, eller den koden som en innretning for 

radiobasert identifisering sender, som ikke er i samsvar med ISO-standard 11784, samt opplysninger om det påkrevde 

avlesningssystemet eller den alternative metoden for identitetskontroll som er brukt i samsvar med artikkel 21, 

g) fødselsstat som angitt av dyreholderen nevnt i bokstav i), 

h) dato for utstedelse og enhver endring av identifikasjonsdokumentet, 

i) navn og adresse til dyreholderen som innga søknaden nevnt i artikkel 11 nr. 1, artikkel 15 nr. 1, artikkel 29 nr. 2 eller 

artikkel 32 nr. 2, eller eventuelt innleverte identifikasjonsdokumentet som nevnt i artikkel 27 nr. 3, 

j) status som registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, 

k) dyrets navn (fødselsnavn og eventuelt handelsnavn) som angitt av dyreholderen nevnt i bokstav i),  
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l) dyrets status, når den er kjent, som ikke beregnet på slakting til konsum, 

m) serienummer dersom identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 og 3 inneholder et slikt serienummer, og alle 

opplysninger om nye, duplikater av eller erstatninger av identifikasjonsdokumenter som er utstedt i samsvar med 

artikkel 12 nr. 3, artikkel 29, artikkel 30 eller artikkel 32, 

n) staten der driftsenheten hvor dyret av hestefamilien holdes, ligger, som angitt av dyreholderen nevnt i bokstav i), 

o) den meldte datoen for dyrets død eller da det gikk tapt på annen måte, som angitt av dyreholderen nevnt i bokstav i), eller 

slaktedatoen. 

2. Det utstedende organet skal oppbevare opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel i sin database i minst 35 år eller minst 

to år etter datoen da dyrets død ble meldt i samsvar med artikkel 34. 

3. Senest 15 dager etter at opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel er registrert, skal det utstedende organet angitt i nevnte 

nummer oversende opplysningene nevnt i bokstav a)–j) og l)–o) i nevnte nummer til den sentrale databasen opprettet i samsvar med 

artikkel 39 i medlemsstaten der 

a) det utstedende organet er godkjent, anerkjent eller utpekt eller har sitt hovedkontor i samsvar med artikkel 5 nr. 1, 

b) dyret av hestefamilien er født. 

Artikkel 39 

Opprettelse av en sentral database 

1. Medlemsstatene skal opprette en sentral database ved anvendelse av denne forordning. 

2. Som unntak fra nr. 1 kreves ikke en sentral database i medlemsstater som har én enkelt database for registrerte dyr av 

hestefamilien og én enkelt database for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, forutsatt at 

a) begge databasene kan kommunisere effektivt med hverandre og samarbeide med sentrale databaser i samsvar med 

artikkel 40 for å ajourføre identifikasjonsopplysninger om dyr av hestefamilien som endrer status til enten registrerte dyr av 

hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, 

b) vedkommende myndighet har direkte tilgang til disse databasene. 

3. Medlemsstatene skal gjøre navn, adresse og kontaktopplysninger for sine sentrale databaser tilgjengelig for de øvrige 

medlemsstatene og allmennheten på nettstedet nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

Artikkel 40 

Drift av og samarbeid mellom sentrale databaser 

1. Hver medlemsstat skal sikre at de utstedende organene nevnt i artikkel 5 nr. 1 fører inn opplysningene nevnt i artikkel 28 

bokstav e) og artikkel 38 nr. 1 om dyr av hestefamilien som er identifisert på medlemsstatens territorium, i den sentrale 

databasen, eller at databasene til de utstedende organene på deres territorium er sammenkoplet med den sentrale databasen. 

2. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 89/608/EØF samarbeide om driften av sine sentrale databaser og sikre at 

a) den sentrale databasen i samsvar med artikkel 28 i denne forordning oversender opplysninger, med angivelse av det unike 

individnummeret, om enhver endring i identifikasjonsopplysningene nevnt i artikkel 38 nr. 1, til den sentrale databasen i 

medlemsstaten der identifikasjonsdokumentet ble utstedt, 

b) vedkommende myndigheter i andre medlemsstater får fri tilgang til et minstesett av opplysninger i den sentrale databasen, 

slik at de kan finne ut om en signalgiverkode, et individnummer eller et passnummer er registrert i databasen. 

Artikkel 41 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner i forbindelse med brudd på bestemmelsene i denne forordning, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2016 underrette Kommisjonen om slike bestemmelser 

og omgående underrette den om senere endringer som påvirker disse bestemmelsene.  
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KAPITTEL IX 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 42 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 504/2008 oppheves med virkning fra 1. januar 2016. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 43 

Overgangsbestemmelser 

1. Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 skal følgende dyr av hestefamilien anses for å være identifisert i samsvar med denne 

forordning: 

a) dyr av hestefamilien som ble født senest 30. juni 2009, og som per denne datoen er identifisert i samsvar med vedtak 

93/623/EØF eller 2000/68/EF, forutsatt at identifikasjonsdokumentene utstedt for disse dyrene 

i) ble registrert i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 504/2008 senest 31. desember 2009, og 

ii) inneholder et avsnitt som tilsvarer avsnitt IX i modellen for identifikasjonsdokumenter fastsatt i vedlegget til vedtak 

93/623/EØF, og at del III-A i identifikasjonsdokumentet er utfylt dersom opplysninger er lagt inn i del III-B i nevnte 

dokument, 

b) dyr av hestefamilien som ble født senest 30. juni 2009, men som per denne datoen ikke er identifisert i samsvar med vedtak 

93/623/EØF eller 2000/68/EF, forutsatt at de senest 31. desember 2009 ble identifisert i samsvar med forordning (EF) 

nr. 504/2008, 

c) dyr av hestefamilien som innen 31. desember 2015 er identifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 504/2008. 

2. Dyr av hestefamilien som er født Unionen eller importert til Unionen fra en tredjestat etter 30. juni 2009, og som ikke er 

identifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 504/2008 innen 31. desember 2015, skal identifiseres i samsvar med artikkel 29 

eller 32 i denne forordning, avhengig av hvilke opplysninger om deres identitet som er tilgjengelige, og skal klassifiseres i 

avsnitt II del II i duplikatet av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på slakting til konsum. 

3. Som unntak fra artikkel 13 nr. 2 skal medlemsstater som har gitt unntak i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 504/2008 før 1. januar 2016 og underrettet Kommisjonen om dette før nevnte dato, ikke være pålagt å gi ny underretning til 

Kommisjonen. 

4. Medlemsstater som ikke har opprettet en sentral database som fastsatt i artikkel 39, skal opprette en sentral database i 

samsvar med artikkel 39 og sikre at den er operativ i samsvar med artikkel 40 senest 30. juni 2016. 

Artikkel 44 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. Artikkel 39 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2016 i medlemsstater som ikke har 

opprettet en operativ sentral database innen 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

DEL 1 

Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 7 skal ha følgende innhold: 
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DOCUMENTD’IDENTIFICATIONDESÉQUIDÉS 

Cesinstructionssontrédigéesenvued’assisterl’utilisateuretn’entraventpasl’applicationdesrèglesétabliesparlerèglement 

d’execution2015/262dela.Commission(1)(UE) 

I. Le documentd’identificationdoitcomportertouteslesinstructionsnécessairesàsonutilisationainsiquelescoordonnées

del’organismeémetteurenenanglaisetdansunedeslanguesofficiellesdel’Étatmembreoudupaysdanslequel,français

l’organisme émetteur a son siège. 

II. Ledocumentd’identificationdoitcontenirlesrenseignements:suivants 

1. Section I — Identification 

L’équidédoitêtre identifiépar l’organismeLenumérouniqued’identificationvalableàviedoitpermettre.émetteur

d’identifier clairement l’équidé ainsi que l’organisme émetteur du document d’identification et doit être compatible

avec le systèmeUELN (numéro universel d’identificationdes équidés).Dans le signalement figurant à la section I,

partie A, notamment au point 3, l’utilisationd’abbréviationsdoitêtreévitéeautantqueÀlasectionpartie,A,I.possible

point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur. 

À la section I, partie B, le signalement graphique doitêtreeffectuéà l’aided’unstyloàbilleàencrerougepour les

marquesetd’unstyloàbilleàencrenoirepourlesouàl’aidedecesmêmescouleurss’ilesteffectuéparvoie,épis

électronique, selon les lignes directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par Weatherbys. 

Lasectionpartiedoitserviràenregistrertoutemodificationdesdonnées.d’identification,C,I 

2. Section II — Administration de médicaments vétérinaires 

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans 

cette section. 

3. Section III — Validité des documents pour les mouvements d’équidés 

Les suspensions ou rétablissements de la validité du document conformément à l’article 4, paragraphe 4, point (a), 

deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE doivent être consignés. 

4. Section IV — Propriétaire 

Lenomdupropriétaireouceluidesonagentoureprésentantdoitêtrementionnésil’organismeémetteurle.requiert 

5. Section V — Certificat d’origine 

Si l’équidéest inscritouenregistréet susceptibled’être inscritdansun livregénéalogique tenuparuneorganisation

d’élevageagrééeouledocumentd’identificationdoitindiquerlepedigreedel’équidéainsiquelaclassedu,reconnue 

livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit conformément aux règles de l’organisation d’élevage agréée ou

reconnuedélivrantledocument.d’identification 

6. Section VI — Enregistrement des contrôles d’identité 

À chaque fois que les lois et règlementsl’identitédel’équidédoitfairel’objetdecontrôlesenregistréspar,l’exigent

l’autorité compétente, au nom de l’organisme émetteur, ou par l’organisation gérant des chevaux en vue de la

compétition ou des courses. 

7. Section VII — Enregistrement des vaccinations contre la grippe équine 

Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par administration de vaccins combinés, doivent être 

enregistréesàlasectionCesinformationspeuventêtrefourniesmoyennantl’appositiond’un.autocollant.VII  

  

(1) Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 

90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO 

L 59 du 3.3.2015, p. 1). 
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8. Section VIII — Enregistrement des vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine 

Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine doivent être enregistrées à la section VIII. 

Cesinformationspeuventêtrefourniesmoyennantl’appositiond’un.autocollant 

9. Section IX — Examens de laboratoire 

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés. 

III. Ledocument:d’identification peut contenir les renseignements suivants 

10. Section X — Conditions sanitaires de base (obligatoire pour les équidés enregistrés) 

Cesconditionsnes’appliquentqu’auxmouvementsd’équidésenregistrésquiontlieusurleterritoired’unmême État 

membre. 

11. Section XI — Châtaignes 

Cettesectionestnécessaireaurespectdumodèlededocumentd’identificationdelaFédérationéquestreinternationale

(FEI). 

IV. Sauf s’il est détruit sous surveillance officielle à l’abattoir, le document d’identificationdoit être restitué à l’organisme

émetteurencasdedeperteoudevoldeousicelui-ci est abattu à des fins de lutte contre les,l’animal,d’élimination,mort 

maladies. 
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IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE 

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Commission Implementing 

Regulation (EU) 2015/262(1). 

I. The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the issuing body in 

French, English and one of the official language(s) of the Member State or country where the issuing body has its 

headquarters. 

II. The identification document must contain the following information: 

1. Section I — Identification 

The equine animal shall be identified by the issuing body. The unique life number shall clearly identify the equine 

animal and the issuing body which issued the identification document and shall be compatible with the universal 

equine life number (UELN). 

In the narrative in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. 

In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code. 

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink 

for whorls, or by use of these colours respectively if completed electronically, taking into account the guidelines 

provided for by the World Equestrian Federation (FEI) or the Weatherbys. 

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details. 

2. Section II — Administration of veterinary medicinal products 

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this 

Section. 

3. Section III — Validity of document for movement of equidae 

Invalidation or revalidation of the identification document in accordance with the second subparagraph of Article 

4(4)(a) of Directive 2009/156/EC must be indicated. 

4. Section IV — Owner 

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the issuing body. 

5. Section V — Certificate of origin 

In the case of equidae entered or registered and eligible for entry in a studbook maintained by an approved or 

recognised breeding organisation, the identification document shall contain the pedigree and the studbook class in 

which the equine animal is entered in accordance with the rules of the approved or recognised breeding organisation 

issuing the identification document. 

6. Section VI — Recording of identity checks 

Whenever laws and regulations require to conduct checks on the identity of the equine animal, those checks should be 

recorded by the competent authority, on behalf of the issuing body or by the organisation which manages registered 

horses for competitions or races. 

7. Section VII — Record of vaccination against equine influenza 

All equine influenza vaccinations, including by use of combined vaccines, must be recorded in Section VII. The 

information may take the form of a sticker.  

  

(1) Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC 

and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) (OJ L 59, 3.3.2015, p. 1). 
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8. Section VIII — Record of vaccination against other diseases 

All vaccinations other than those against equine influenza must be recorded in Section VIII. The information may take 

the form of a sticker. 

9. Section IX — Laboratory health tests 

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases must be recorded. 

III. The identification document may contain the following information: 

10. Section X — Basic health conditions (mandatory for registered equidae) 

These conditions shall apply only for movement of registered equidae on the territory of a Member State. 

11. Section XI — Chestnuts 

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the World Equestrian 

Federation (FEI). 

IV. Except where it is destroyed under official supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned 

to the issuing body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control 

purposes. 
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IDENTIFIKASJONSDOKUMENT FOR DYR AV HESTEFAMILIEN 

Denne veiledningen er utarbeidet som en hjelp til brukeren og påvirker ikke reglene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(1). 

I. Identifikasjonsdokumentet skal inneholde en fullstendig veiledning som opplyser om hvordan det skal brukes, samt 

opplysninger om det utstedende organet på fransk, engelsk og ett av de andre offisielle språkene i den medlemsstaten eller 

staten der det utstedende organet har sitt hovedkontor. 

II. Identifikasjonsdokumentet skal inneholde følgende opplysninger: 

1. Avsnitt I – Identifikasjon 

Dyret av hestefamilien skal identifiseres av det utstedende organet. Individnummeret skal tydelig identifisere dyret av 

hestefamilien og det utstedende organet som utstedte identifikasjonsdokumentet, og skal være kompatibelt med UELN 

(Universal Equine Life Number). 

Forkortelser skal om mulig unngås i den forklarende beskrivelsen i avsnitt I del A, særlig i nr. 3. I avsnitt I del A nr. 5 

skal det være satt av plass til minst 15 sifre i signalgiverkoden. 

I oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B skal merker angis med rød kulepenn og virvler med svart kulepenn, eller med 

de samme fargene dersom diagrammet fylles ut elektronisk, idet det tas hensyn til veiledningen fra Det internasjonale 

rideforbund (FEI) eller Weatherbys. 

Avsnitt I del C skal brukes til å registrere endringer i identifikasjonsopplysningene. 

2. Avsnitt II – Behandling med veterinærpreparater 

Del I og II eller del III i dette avsnitt skal behørig fylles ut i samsvar med veiledningen fastsatt i dette avsnitt. 

3. Avsnitt III – Dokumentets gyldighet ved forflytning av dyr av hestefamilien 

Oppheving eller fornyelse av gyldigheten til identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav a) annet 

ledd i direktiv 2009/156/EF skal angis. 

4. Avsnitt IV – Eier 

Navnet til eieren eller dennes stedfortreder eller representant skal oppgis såframt det utstedende organet krever det. 

5. Avsnitt V – Opprinnelsesbevis 

Når det gjelder dyr av hestefamilien som er oppført eller registrert med rett til å bli oppført i en stambok som føres av 

en godkjent eller anerkjent avlsorganisasjon, skal identifikasjonsdokumentet inneholde opplysninger om avstamning 

og stambokklassen som dyret er ført opp under, i samsvar med reglene fastsatt av den godkjente eller anerkjente 

avlsorganisasjonen som utsteder identifikasjonsdokumentet. 

6. Avsnitt VI – Registrering av identitetskontroller 

Når lover og forskrifter inneholder krav om at det skal foretas kontroll av identiteten til dyr av hestefamilien, skal 

kontrollene registreres av vedkommende myndighet på vegne av det utstedende organet eller av organisasjonen som 

administrerer registrerte konkurranse- eller løpshester. 

7. Avsnitt VII – Registrering av vaksinasjon mot hesteinfluensa 

Alle vaksinasjoner mot hesteinfluensa, herunder ved kombinasjonsvaksiner, skal registreres i avsnitt VII. 

Opplysningene kan påføres i form av klistremerker. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 
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8. Avsnitt VIII – Registrering av vaksinasjon mot andre sykdommer 

Alle andre vaksinasjoner enn vaksinasjoner mot hesteinfluensa skal registreres i avsnitt VIII. Opplysningene kan 

påføres i form av klistremerker. 

9. Avsnitt IX – Laboratorieundersøkelser av dyrets helse 

Resultatene av alle undersøkelser som er foretatt for å påvise smittsomme sykdommer, skal registreres. 

III. Identifikasjonsdokumentet kan inneholde følgende opplysninger: 

10. Avsnitt X – Grunnleggende krav til helse (obligatorisk for registrerte dyr av hestefamilien) 

Disse kravene får anvendelse bare på forflytning av registrerte dyr av hestefamilien på en medlemsstats territorium. 

11. Avsnitt XI – Kastanjer 

Dette avsnitt skal kreves for å sikre samsvar med modellen for identifikasjonsdokumentet til Det internasjonale 

rideforbund (FEI). 

IV. Med mindre identifikasjonsdokumentet destrueres under offentlig tilsyn på slakteriet, skal det leveres tilbake til det 

utstedende organet etter at dyret har dødd, måtte destrueres, gikk tapt eller ble stjålet eller ble slaktet for å bekjempe 

sykdom. 
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AVSNITT I 

Partie A — Données d’identification 

Part A — Identification details 

Del A – Identifikasjonsopplysninger 

(1)(a) Espèce/Species/Art: 

(1)(b) Sexe/Sex/Kjønn: 

(2)(a) Date de naissance / Date of birth / Fødselsdato: 

(2)(b) Pays de naissance / Country of birth / 
Fødselsstat: 

(4) Numérouniqued’identificationvalableàvie/ (chiffres 15) 
Unique Life Number (15 digits) / Unikt individnummer  
(15 sifre): 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

(5) Code du transpondeur (si disponible) / Transponder code 
(where available) / Signalgiverkode (dersom tilgjengelig): 

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ 

 Système de lecture (si différent de ISO 11784) / Reading 
system (if not ISO 11784) / Avlesningssystem (dersom 
ikke ISO 11784): 

 Code-barres (optionnel) / Bar-Code (optional) / Strekkode 
(valgfritt): 

(3) Signalement/Description/Beskrivelse: 

(3)(a) Robe/Colour/Farge: 

(3)(b) Tête/Head/Hode: 

(3)(c) Ant. G / Foreleg L / Venstre forbein: 

(3)(d) Ant. D / Foreleg R / Høyre forbein: 

(3)(e) Post G / Hindleg L / Venstre bakbein: 

(6) Méthode alternative de vérification d’identité (si
applicable) / Alternative method of identity verification (if 
applicable) / Alternativ identitetskontrollmetode (dersom 
relevant): 

(7) Informations sur toute autre méthode appropriée donnant 
des garanties pour vérifier l’identité de l’animal (groupe
sanguin/code ADN) (optionnel) / Information on any other 
appropriate method providing guarantees to verify the 
identity of the animal (blood group/DNA code) (optional) / 
Opplysninger om enhver annen egnet metode som gir 
garanti for at dyrets identitet kan kontrolleres 
(blodgruppe/DNA-kode) (valgfritt): 

(3)(f) Post D / Hindleg R / Høyre bakbein: (8) Nom et adresse du destinataire du document / Name and 
address of person to whom document is issued / Navn og 
adresse til personen som dokumentet utstedes til: (3)(g) Corps/Body/Kropp: 

(3)(h) Marques/Markings/Merker: (11) Signature de la personne qualifiée (nom en lettres 
capitales) / Signature of qualified person (name in capital 
letters) / Kvalifisert persons underskrift (navn med 
blokkbokstaver): 

 Cachet de l’organisme émetteur ou de l’autorité
compétente / Stamp of issuing body or competent 
authority / Utstedende organs eller vedkommende 
myndighets stempel: 

(9) Date/Date/Dato: 

(10) Lieu/Place/Sted: 
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Partie B — Signalement graphique 

Part B — Outline Diagram 

Del B – Oversiktsdiagram 

 

Signatureetcachetduvétérinaireoudelapersonnequalifiéeoudel’autoritécompétentenomenlettres)

capitales)/ 

Signature and stamp of the veterinarian or qualified person or competent authority (name in capital letters)/ 

Veterinærs, kvalifisert persons eller vedkommende myndighets underskrift og stempel (navn med blokkbokstaver): 

TRANSPONDER 

(13) Côté gauche  

Left side 

Venstre side 

(12) Côté droit  

Right side  

Høyre side 

(14) 

Ligne 

supérieure 

des veux  

Upper eve 

level 

Øvre 

øyelinje 

(15) Antérieurs 

Vue postérieure 

Fore  

Rear view 

Forbein sett 

bakfra 

Gauche  

Left 

Venstre 

Droit 

Right 

Høyre 

(16)  

Encolure Vue 

inférieure Neck  

Lower view 

Halsen fra 

undersiden 

(17) 

Nez 

Muzzle 

Mule 

(18) 

Postérieurs  

Vue postérieure  

Hind  

Rear view 

Bakbein sett 

bakfra 

Gauche  

Left 

Venstre 

Droit 

Right 

Høyre 
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Partie C — Castration, vérification du signalement, enregistrement dans la base de données 

Part C — Castration, verification of the description, recording in database 

Del C – Kastrasjon, kontroll av beskrivelsen, registrering i database 

Castration/Castration/Kastrasjon Identification/Identification/Identifikasjon 

Date et lieu de la castration / Date and 
place of castration / Dato og sted for 
kastrasjon: 

Signature et cachet du vétérinaire / 
Signature and stamp of veterinarian / 
Veterinærs underskrift og stempel: 

Vérification du signalement / Verification of the description / Kontroll av 
beskrivelsen 

Mentionner/Include/Angi: 

1. Modifications/Amendments/Endringer: 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2. Adjonctions/Additions/Tillegg: 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

3. Enregistrementd’undocumentd’identificationdanslabasededonnéesd’un
organisme émetteur autre que celui qui a délivré le document / Registration of 
an identification document in the database of an issuing body other than the 
body which issued the original document / Registrering av et 
identifikasjonsdokument i databasen til et annet utstedende organ enn organet 
som utstedte det opprinnelige dokumentet: 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) / 
Signature of qualified person (name in capital letters) / Kvalifisert 
persons underskrift (navn med blokkbokstaver): 

Cachetdel’organismeémetteuroudel’autoritécompétenteStamp/
of issuing body or competent authority / Utstedende organs eller 
vedkommende myndighets stempel: 

Date et lieu / Date and place / Dato og sted: 

Merknad til det utstedende organet [skal ikke trykkes i identifikasjonsdokumentet]: Mindre avvik fra denne modellen er tillatt for diagrammer som var i bruk før denne forordning trådte i kraft. Avsnitt I del C kan fylles ut for 

hånd. 
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AVSNITT II 

Administration de medicaments vétérinaires 

Administration of veterinary medicinal products 

Behandling med veterinærpreparater 

 Numéro unique d’identification valuable à vie: 

Unique life number: 

Unikt individnummer: 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

 

Partie I / Part I / Del I 

Date et lieu de délivrance de la présente section (1) / Date and place of issue of this Section (1) / Dato og sted for utstedelse av dette avsnittet(1): ........................................................................................  

Organisme émetteur de la présente section du document d’identification (1) / Issuing body for this Section of the identification document (1) / Utstedende organ for dette avsnittet av 
identifikasjonsdokumentet(1): ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Partie II / Part II / Del II  

Remarque/Note/Merknad: L’équide n’est pas destine à l’abattage pour la consommation humaine / The equine animal is not intended for slaughter for human consumption / Dyret av 
hestefamilien er ikke beregnet på slakting til konsum. 

Parl’équiedépeutrecevoirdesmédicamentsvétérinairesautorisésconformémentàl’articleparagraphedeladirectiveCEouadministrés/2001/82,3,6,consequent 
conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive. / The equine animal may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products 
authorized in accordance with Article 6(3) of Directive 2001/82/EC or administered in accordance with Article 10(2) of that Directive. / Dyret av hestefamilien kan 
derfor behandles med veterinærpreparater som enten er godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF, eller som tilføres i samsvar med artikkel 10 
nr. 2 i nevnte direktiv. 

Je soussigné, propriétaire (2)/ représentant du propriétaire (2)/détenteur(2)/organisme émetteur (2)/autorité compétente (2)/declarequel’animaldécritdanslepresentdocumentd’identificationn’est
pasdestineà l’abbattagepour laconsummation.humaine / I, theundersignedownerrepresentative of the owner (2)/keeper (2)/issuing body (2)/competent authority (2)/declare that the equine/(2) 
animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption. / Undertegnede eier(2) / representant for eieren(2) / dyreholder(2) / utstedende organ(2) / 
vedkommende myndighet(2) erklærer at det dyret av hestefamilien som er beskrevet i dette identifikasjonsdokumentet, ikke er beregnet på slakting til konsum. 

Date et lieu / Date and place / 
Dato og sted: 

Nom (en lettres capitals) et signature du propriétaire de l’animal, de son
représentant ou du détenteurde l’animalName (in capital letters) and / (2) 
signature of the owner, representative of the owner or keeper of the animal 
(2) / Navn på (med blokkbokstaver) og underskrift fra dyrets eier, eierens 
representant eller dyreholderen(2): 

Organisme émetteur (2) ou autorité compétente (2) / Issuing body (2) or 
competent authority (2) / Utstedende organ(2) eller vedkommende 
myndighet(2): 

 Nom (en letters capitals) et signature du vétérinaire responsable procédant 
conformémentàl’articleparagraphede la directive 2001/82/CE (2)/Name (in ,2,10 
capital letters) and signature of the veterinarian responsible acting in accordance 
with Article 10(2) of Directive 2001/82/EC (2) / Navn på (med blokkbokstaver) og 
underskrift av den ansvarlige veterinæren som handler i samsvar med artikkel 10 
nr. 2 i direktiv 2001/82/EF(2): 

Nom (en letters capitals) et signature de la personne responsable (2) / Name (in 
capital letters) and signature of the person responsible (2) / Den ansvarlige 
personens navn (med blokkbokstaver) og underskrift(2): 
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Partie III / Part III / Del III  

Remarque/Note/Merknad: L’équidé est destine à l’abattage pour la consummation humaine. / The equine animal is intended for slaughter for human consumption. / Dyret av 

hestefamilien er beregnet på slakting til konsum. 

Sans préjudice du règlement (CE) no 470/2009nideladirectivel’équidépeutfairel’objetd’untraitementmédicamenteuxconformémentàl’article,10,CE/96/22

paragraphedeladirectiveCEàconditionquel’équidéainsitraiténesoitabattuenvuedelaconsommationhumainequ’autermed’untempsd’attente/2001/82,3

général de sixmois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive. / Without 

prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medical treatment in accordance with Article 10(3) of 

Directive 2001/82/EC under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal 

period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 10(3) of that Directive. / Med forbehold for 

forordning (EF) nr. 470/2009 og direktiv 96/22/EF kan dyr av hestefamilien gis medisinsk behandling i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF under 

forutsetning av at dyr som gis slik behandling, bare kan slaktes til konsum etter utløpet av den allmenne tilbakeholdingstiden på seks måneder regnet fra datoen for 

siste tilførsel av de stoffene som er oppført i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i nevnte direktiv. 

ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION / MEDICATION RECORD / REGISTRERING AV MEDISINSK BEHANDLING 

Date de la dernière administration, telle que 

prescrite, conformément à l’article 10,

paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE (2) / 

Date of last administration, as prescribed, in 

accordance with Article 10(3) of Directive 

2001/82/EC (2) / Dato for siste tilførsel som 

foreskrevet i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i 

direktiv 2001/82/EF(2) 

Lieu/Place/Sted 

– Code pays / 

Country code / 

Landkode 

– Code postal / 

Postal code / 

Postnummer 

– Lieu/Place/Sted 

Substance(s) fondamentale(s) incorporée(s) dans le 

médicament vétérinaire administré conformément à 

l’article 10, paragraphe 3 de la directive 2001/82/CE,

comme mentionné dans la première colonne (2) (3) (4) / 

Essential substance(s) incorporated in the veterinary 

medicinal product administered in accordance with 

Article 10(3) of Directive 2001/82/EC as mentioned in 

first column (2) (3) (4) / Vesentlig(e) stoff(er) i 

veterinærpreparatet som tilføres i samsvar med artikkel 

10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF som nevnt i første 

kolonne(2)(3)(4) 

Vétérinaire responsable appliquant et/ou prescrivant le traitement 

médicamenteux / Veterinarian responsible applying and/or 

prescribing administration of veterinary medicinal product / 

Veterinær som er ansvarlig for å anvende og/eller foreskrive 

veterinærpreparatet 

Nom/Name/Navn(5) ....................................  

Adresse/Address/Adresse(5) .......................  

 ....................................................................  

Code postal / Postal code /  
Postnummer(5) ............................................  

Lieu/Place/Sted(5) .......................................  

Teléphone/Telephone/Telefon(5) ................  

 ....................................................................  

Signature/Signature/ 
Underskrift 

   
   

ou/or/eller 

Date de la suspension conformément à 
l’article 31, paragraphe 2, du règlement
d’exécution (UE)Date / (8) (7) (2) 2015/262 
of suspension in accordance with Article 
31(2) of Implementing Regulation (EU) 
2015/262 (2) (7) (8) / Dato for midlertidig 
oppheving i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 
(2)(7)(8) 

 ou/or/eller 

Suspension conformément à l’article 31, paragraphe 2,
du règlement d’exécution (UE) 2015/262 (2) (7) (8) / 
Suspension in accordance with Article 31(2) of 
Implementing Regulation (EU) 2015/262 (2) (7) (8) / 
Midlertidig oppheving i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(2)(7)(8) 
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ou/or/eller 

Dated’invalidationconformémentà l’article

37, paragraphe 3(b), du Règlement 

d’exécution (UE) 2015/262 (2) (9) / Date of 

invalidation in accordance with Article 

37((3)(b) of Implementing Regulation (EU) 

2015/262 (2) (9) / Dato for ugyldiggjøring i 

samsvar med artikkel 37 nr. 3 bokstav b) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 

(2)(9) 

[dd/mm/åååå] 

 ou/or/eller 

Invalidationconformémentà l’articleparagraphe,3,37

point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/262 (2) 

(9) / Invalidation in accordance with Article 37(3)(b) of 

Implementing Regulation (EU) 2015/262 (2) (9) / 

Ugyldiggjøring i samsvar med artikkel 37 nr. 3 bokstav 

b) i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(2)(9) 

  

     

     

(1) Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I. / Information only required if this Section is issued at a different date than Section I. / Skal bare fylles ut dersom dette 

avsnittet ikke utstedes på samme dato som avsnitt I. 
(2) Biffer les mentions inutiles. / Delete what is not applicable. / Stryk det som ikke passer. 

(3) Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE. / Specification of substances against list of 

substances established in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC is compulsory. / Obligatorisk spesifikasjon av stoffer i henhold til listen over stoffer som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i 

direktiv 2001/82/EF. 

(4) Lesinformationsrelativesàd’autresmédicamentsvétérinairesadministrésconformémentà la directive 2001/82/CE sont facultatives. / Information on other veterinary medicinal products administered in accordance 

with Directive 2001/82/EC is optional. / Opplysninger om andre veterinærpreparater som foreskrives i samsvar med direktiv 2001/82/EF, er valgfritt. 
(5) Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales). / Name, address, postal code and place (in capital letters). / Navn, adresse, postnummer og sted (med blokkbokstaver). 

(6) Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]. / Telephone in format [+ country code (regional code) number]. / Telefon i formatet [+landkode (retningsnummer) nummer]. 
(7) Encasdesuspensionpourunepériodedesixmoisdustatutdel’équidécommeanimaldestinéàl’abattagepourla consommationhumaineconformémentàl’articleparagraphedurèglementd’exécution(UE),2,31

2015/262, indiquer la date de commencement de la période de suspension dans la première colonne et la mention „Articleparagraphedanslatroisièmecolonne. / In the case of a suspension for six months of the“2,31 

status of the equine animal as intended for slaughter for human consumption in accordance with Article 31 (2) of Implementing Regulation (EU) 2015/262, enter date of beginning of the suspension in first column and 

the words: „Article 31 (2)” in the third column. / Dersom statusen til et dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum oppheves midlertidig i seks måneder i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, skal datoen for når den midlertidige opphevingen begynner, fylles ut i første kolonne og ordene «artikkel 31 nr. 2» settes inn i tredje kolonne. 

(8) L’impressiondecetteréférencen’estobligatoirequepourlesduplicatadedocumentd’identificationdélivrésconformémentàl’article31durèglementd’exécutionTheprintofthisreferencesisonly/.2015/262(UE)
mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 31 of Implementing Regulation (EU) 2015/262. / Utskrift av denne henvisningen er obligatorisk bare for duplikater av 

identifikasjonsdokumenter som er utstedt i samsvar med artikkel 31 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

(9) Encasd’invalidationdelapartie IIIde lasectionIIconformémentà l’articleparagraphepointdurèglementd’exécutionindiquer,2015/262(UE),(b,3,37 lamentionArticleparagraphepointdansla”(b,3,37„
troisième colonne. / In the case of invalidation of Part III of Section II in accordance with Article 37(3)(b) of Implementing Regulation2015/262enterthewordsArticleDersomavsnitt II del III/.”(b)(3)37„(EU) 

gjøres ugyldig i samsvar med artikkel 37 nr. 3 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, innsettes ordene «artikkel 37 nr. 3 bokstav b)». 
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AVSNITT III 

SUSPENSION/RÉTABLISSEMENT DE LA VALIDITÉ DU DOCUMENT D’IDENTIFICATION POUR LES MOUVEMENTS D’ÉQUIDÉS 

conformément à l’article 4, paragraphe 4, point (a), de la directive 2009/156/CE 

SUSPENSION/RE-ESTABLISHMENT OF VALIDITY OF THE IDENTIFICATION DOCUMENT FOR MOVEMENT OF EQUIDAE 

in accordance with Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC 

MIDLERTIDIG OPPHEVING / FORNYELSE AV GYLDIGHETEN FOR IDENTIFIKASJONSDOKUMENTET VED FORFLYTNING AV DYR AV HESTEFAMILIEN 

i samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF 

Date 

Date 

Dato 

Lieu 

Place 

Sted 

Validité du document 

Validity of the document 

Dokumentets gyldighet 
Maladie/Disease/Sykdom 

[insérer chiffre comme indiqué ci-dessous / insert figure as 

mentioned below / sett inn tall som angitt nedenfor] 

Nom (en lettres capitales) et signature du 

vétérinaire officiel / Name (in capital letters) and 

signature of official veterinarian / Den offentlige 

veterinærens navn (med blokkbokstaver) og 

underskrift 

Validité suspendue / 

Validity suspended / 

Gyldigheten opphevet 

den 

Validité rétablie / 

Validity re-established / 

Gyldigheten fornyet den 

      

      

      

      

      

      

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE – COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES – MELDEPLIKTIGE SYKDOMMER 

1.  Peste équine – african horse sickness – afrikansk hestepest 5.  Encéphalomyélites équines (sous toutes leurs formes, y compris l’EEV) – equine encephalomyelitis (all 
types including VEE) – encefalomyelitt hos hest (alle typer, også VEE) 

2.  Stomatite vésiculeuse – vesicular stomatitis – vesikulær stomatitt 6.  Anémie infectieuse des équidés – equine infectious anaemia – infeksiøs anemi hos hest 

3.  Dourine – dourine – ondartet beskjelersyke 7.  Rage – rabies – rabies 

4.  Morve – glanders – snive 8.  Fièvre charbonneuse – anthrax – miltbrann 
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AVSNITT IV 

Renseignements relatifs au droit de propriété Details of ownership Opplysninger om eieren 

1.  Pour les compétitions relevant de la Fédération équestre 
internationale (FEI), la nationalité du cheval est celle de 
son propriétaire. 

1.  For competition purposes under the auspices of the, 
Fédération équestre internationale (FEI) the nationality of 
the horse shall be that of its owner. 

1.  Hester som deltar i konkurranser i regi av Det internasjonale 
rideforbund (FEI), skal ha samme nasjonalitet som eieren. 

2.  En cas de changement de propriétaire, le document 
d’identificationdoitêtreimmédiatementdéposéauprèsde
l’organisation, l’association ou le service officiel l’ayant
délivré avec le nom et l’adresse du nouveau propriétaire
afin de le lui transmettre après réenregistrement. 

2.  On change of ownership the identification document 
must immediately be lodged with the issuing body, 
organisation, association or official service, giving the 
name and address of the new owner, for re-registration 
and forwarding to the new owner. 

2.  Ved eierskifte skal identifikasjonsdokumentet umiddelbart 
leveres inn til organet, organisasjonen, laget eller den 
offentlige myndigheten som har utstedt det, med den nye 
eierens navn og adresse for omregistrering og videresending 
til den nye eieren. 

3.  S’ilyaplusd’unpropriétaireousi lechevalappartientä
une société, le nom et la nationalité de la personne 
responsable du cheval doivent être inscrits dans le 
document d’identification. Si les propriétaires sont de
nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité 
du cheval. 

3.  If there is more than one owner or the horse is owned by 
a company, then the name of the individual responsible 
for the horse must be entered in the identification 
document together with his nationality. If the owners are 
of different nationalities, they have to determine the 
nationality of the horse. 

3.  Dersom hesten har mer enn én eier eller den eies av et selskap, 
skal navnet og nasjonaliteten til den personen som har 
ansvaret for hesten, angis i identifikasjonsdokumentet. 
Dersom eierne har forskjellig nasjonalitet, skal de beslutte 
hvilken nasjonalitet hesten skal ha. 

4.  Lorsque la FEI approuve la locationd’un cheval par une
fédération équestre nationale, les détails de la transaction 
doivent être enregistrés par la fédération équestre nationale 
concernée. 

4.  When the FEI approves the leasing of a horse by a 
national equestrian federation, the details of these 
transactions must be recorded by the national equestrian 
federation concerned. 

4.  Når FEI godkjenner at et nasjonalt rideforbund leier en hest, 
skal de nærmere opplysningene om dette forholdet registreres 
av vedkommende nasjonale rideforbund. 

 

Date d’enregistrement par 

l’organisation, l’association ou 

le service officiel / Date of 

registration by the 

organisation, association, or 

official service / Dato for 

registrering hos 

organisasjonen, laget eller den 

offentlige myndigheten 

Nom du propriétaire / Name 

of owner / Eierens navn 

Adresse du propriétaire / 

Address of owner / Eierens 

adresse 

Nationalité du propriétaire / 

Nationality of owner / Eierens 

nasjonalitet 

Signature du propriétaire / 

Signature of owner / Eierens 

underskrift 

Cachet de l’organisation, 

association ou service officiel et 

signature / Stamp of the 

organisation, association or 

official service and signature / 

Organisasjonens, lagets eller den 

offentlige myndighetens stempel 

og underskrift 

      

      

      

      

      



Nr. 36/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 
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AVSNITT V 

Certificat d’origine 

Certificate of Origin 

Opprinnelsesbevis 

(1) Nom/Name/Navn: (2) Nom commercial / Commercial name / Handelsnavn: 

(3) Race/Breed/Rase: (4) Classe dans le livre généalogique / Studbook class / 
Stambokklasse: 

(5) Père génétique / Genetic sire / Genetisk far: (5)(a) Grand-père/Grandsire/Farfar: 

(6) Mère génétique / Genetic dam / Genetisk mor: (6)(a) Grand-père/Grandsire/Morfar: 

(7) Lieu de naissance / Place of birth / Fødselssted: Remarque/Note/
Merknad: 

Pedigrees’ilyalieusurunepage)
supplémentaire) / Pedigree (if appropriate 
on additional page) / Avstamning 
(eventuelt på tilleggsark) 

(8) Naisseur(s)/Breeder(s)/Oppdretter(e): 

(9) Certificatd’originevalidéCertificateoforigin/ 
validated / Opprinnelsesbevis godkjent den: 

 Par/by/av: 

(10)(a) Nomdel’organismeémetteurNameoftheissuingbody//
Det utstedende organets navn: 

(10)(b) Adresse/Address/Adresse: 

(10)(c) No de téléphone / Telephone number / Telefonnummer: (10)(d) No de télécopie ou e-mail / Fax-number or e-mail / 
Faksnummer eller e-post: 

(10)(e) Cachet/Stamp/Stempel: (10)(f) Signature: (nom (en lettres capitales) et qualité du 
signataire) / Signature: (Name (in capital letters) and 
capacity of signatory) / Underskrift: (Navn (med 
blokkbokstaver) og stilling): 
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AVSNITT VI 

Contrôles d’identité de l’équidé décrit dans 

le document d’identification 

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les

lois et les règles l’exigent et il doit être certifié que l’équidé

présenté est conforme au signalement donné dans la section I 

dudocument.d’identification 

Control of identification of the equine 

animal described in the identification 

document 

The identity of the equine animal must be checked each time 

this is required by the law and the rules and it must be 

certified that the equine animal presented conforms to the 

description given in Section I of the identification document. 

Identitetskontroll av dyret av hestefamilien som 

er beskrevet i identifikasjonsdokumentet 

Identiteten til dyret av hestefamilien skal kontrolleres hver gang 

lover og regler krever det, og det skal bekreftes at dyret som 

forevises, stemmer overens med beskrivelsen i avsnitt I i 

identifikasjonsdokumentet. 

 

Date/Date/Dato 
Ville et pays / Town and country / 

Sted og stat 

Motif du contrôle (concours, 

certificat sanitaire, etc.) / Reason for 

check (event, health certificate, etc.) / 

Formålet med kontrollen 

(konkurranse, helsesertifikat osv.) 

Nom (en lettres capitales), qualité et signature du vérificateur de l’identité / Name 

(in capital letters), capacity and signature of the person verifying the identity / 

Navn (med blokkbokstaver), stilling og underskrift til personen som har 

kontrollert identiteten 
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AVSNITT VII 

Grippe équine seulement 

ou 

Grippe équine dans des vaccins combinés 

Enregistrement des vaccinations 

Toutevaccinationsubieparl’équidédoitêtrementionnéedans

le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention 

doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire. 

Equine influenza only 

or 

equine influenza using combined vaccines 

Vaccination record 

Details of every vaccination which the equine animal has 

undergone must be entered clearly and in detail, and 

completed with the name and signature of veterinarian. 

Bare hesteinfluensa 

eller 

hesteinfluensa som behandles med 

kombinasjonsvaksiner 

Vaksinasjonskort 

Opplysninger om alle vaksinasjoner av dyret av hestefamilien skal 

føres klart og tydelig sammen med veterinærens navn og 

underskrift. 

 

Date/Date/Dato Lieu/Place/Sted Pays/Country/Stat 

Vaccin/Vaccine/Vaksine 

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire / Name (in 

capital letters) and signature of veterinarian / Veterinærens navn (med 

blokkbokstaver) og underskrift Nom/Name/Navn 

Numéro du lot / 

Batch number / 

Produksjons-

nummer 

Maladie(s)/ 

Disease(s)/ 

Sykdom(mer) 
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AVSNITT VIII 

Maladies autres que la grippe équine 

Enregistrement des vaccinations 

Toutevaccinationsubieparl’équidédoitêtrementionnéedans

le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention 

doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire. 

Diseases other than equine influenza 

Vaccination record 

Details of every vaccination which the equine animal has 

undergone must be entered clearly and in detail, and 

completed with the name and signature of veterinarian. 

Andre sykdommer enn hesteinfluensa 

Vaksinasjonskort 

Opplysninger om alle vaksinasjoner av dyret av hestefamilien skal 

føres klart og tydelig sammen med veterinærens navn og 

underskrift. 

 

Date/Date/Dato Lieu/Place/Sted 
Pays/Country/ 

Stat 

Vaccin/Vaccine/Vaksine 
Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire / Name (in capital 

letters) and signature of veterinarian / Veterinærens navn (med 

blokkbokstaver) og underskrift 
Nom/Name/ 

Navn 

Numéro du lot / 

Batch number / 

Produksjonsnummer 

Maladie(s)/ 

Disease(s)/ 

Sykdom(mer) 
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AVSNITT IX 

Examens de laboratoire 

Le résultat de tout examen effectué pour une maladie 

transmissible par un vétérinaire ou par un laboratoire autorisé 

par le service vétérinaire officiel du pays (‘laboratoire

officiel’) doit être reporté clairement et en détail par le

vétérinairereprésentantl’autoritéquiademandé.l’examen 

Laboratory health test 

The result of every test carried out for a transmissible disease 

by a veterinarian or by a laboratory authorised by the official 

veterinaryserviceof thecountryofficial‘) laboratory’)must

be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on 

behalf of the authority requesting the test. 

Laboratorieundersøkelser av dyrets helse 

Resultatet av alle undersøkelser for en smittsom sykdom som 

foretas av en veterinær eller av et laboratorium som er godkjent av 

statens offentlige veterinærmyndighet («offentlig laboratorium»), 

skal føres klart og tydelig av veterinæren som representerer den 

myndigheten som anmoder om å få utført undersøkelsen. 

 

Date de prélèvement / 

Sampling date / 

Prøvetakingsdato 

Maladie transmissible 

concernée / Transmissible 

disease tested for / Undersøkelse 

foretatt for følgende 

smittsomme sykdommer 

Nature de l’examen / Type of 

test / Undersøkelsens art 

Résultat de l’examen / Result 

of test / Resultat av 

undersøkelsen 

Laboratoire officiel ayant 

effectué l’examen / Official 

laboratory which carried out 

the test / Offentlig 

laboratorium som utførte 

undersøkelsen 

Nom (en lettres capitales) et signature 

du vétérinaire / Name (in capital 

letters) and signature of veterinarian / 

Veterinærens navn (med 

blokkbokstaver) og underskrift 
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AVSNITT X 

Conditions sanitaires de base [article 4, paragraphe 4), point (a), de la directive 2009/156/CE] 

Ces conditions ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union européenne 

Basic health conditions (Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC) 

These conditions are not valid to enter the European Union 

Grunnleggende krav til helse (artikkel 4 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF) 

Oppfyllelsen av disse kravene gir ikke adgang til Den europeiske union 

Saufsilavaliditédudocumentd’identificationestsuspenduepourlesmouvementsparunementionportéeàlasection III ou si 

un certificat sanitaire distinct est délivré pour des raisons épidémiologiques particulières, telles que mentionnées ci-dessous, 

l’équidéidentifiéàlasectionInepeutêtredéplacésurleterritoired’unÉtatmembredel’Unioneuropéennequ’auxconditions 

suivantes / Unless the identification document is invalidated for movement purposes by virtue of a valid entry in Section III or a 

separate health certificate is issued for particular epidemiological reasons as mentioned below, the equine animal identified in 

Section I shall only be moved on the territory of a Member State of the European Union under the following conditions / Med 

mindre identifikasjonsdokumentet er gjort ugyldig for forflytning gjennom en gyldig oppføring i avsnitt III eller det er utstedt et 

eget helsesertifikat av særlige epidemiologiske årsaker som angitt nedenfor, skal dyret av hestefamilien som er identifisert i 

avsnitt I, forflyttes på territoriet til en medlemsstat i Den europeiske union bare på følgende vilkår: 

a) iln’estpasdestinéàl’abattagedanslecadred’unprogrammenationald’éradicationd’unemaladietransmissibleitisnot/

intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease / det skal ikke slaktes innenfor 

rammen av et nasjonalt program for utryddelse av smittsomme sykdommer, 

b) ilneprovientpasd’uneexploitationfaisantl’objetdemesuresderestrictionpourdesmotifsdepolicesanitaireetn’apas 

étéencontactavecdeséquidésd’unetelleexploitationitdoesnotcomefromaholdingsubjecttorestrictions for animal/ 

health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding / det kommer ikke fra en driftsenhet som er 

underlagt restriksjoner av dyrehelsemessige årsaker, og har ikke vært i kontakt med dyr av hestefamilien fra en slik 

driftsenhet, 

c) ilneprovientpasd’unezonefaisantl’objetdemesuresderestrictionencequiconcernelapesteéquineitdoesnotcome/

from an area subject to restrictions for African horse sickness / det kommer ikke fra et område som er underlagt 

restriksjoner på grunn av afrikansk hestepest. 

Date/Date/ 

Dato 

Lieu/Place/ 

Sted 

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un 

certificat sanitaire séparé accompagne le présent document 

d’identification / For particular epidemiological reasons, a 

separate health certificate accompanies this identification 

document / Av særlige epidemiologiske årsaker skal dette 

identifikasjonsdokumentet følges av et eget helsesertifikat 

Nom (en lettres capitales) et 

signature du vétérinaire officiel / 

Name (in capital letters) and 

signature of official veterinarian / 

Den offentlige veterinærens navn 

(med blokkbokstaver) og 

underskrift 

  Oui/Yes/Ja 

Non/No/Nei 

Remarque/Note/Merknad: Barrer la mention inutile / 

Delete as appropriate / Stryk det som ikke passer 

 

  Oui/Yes/Ja 

Non/No/Nei 

Remarque/Note/Merknad: Barrer la mention inutile / 

Delete as appropriate / Stryk det som ikke passer 

 

  Oui/Yes/Ja 

Non/No/Nei 

Remarque/Note/Merknad: Barrer la mention inutile / 

Delete as appropriate / Stryk det som ikke passer 

 

AVSNITT XI 

Châtaignes 

Pour tous les chevaux ne présentant aucune marque et ayant moins de trois épis, le contour de chaque châtaigne doit être 

dessiné dans le carré correspondant.  
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Chestnuts 

The outline of each chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three 

whorls. 

Kastanjer 

Omrisset av hver kastanje skal tegnes i den relevante ruten for alle hester uten merker og med færre enn tre virvler. 

Antérieur droit / Foreleg Right / Høyre forbein Postérieur droit / Hindleg Right / Høyre bakbein 

Antérieur gauche / Foreleg Left / Venstre forbein Postérieur gauche / Hindleg Left / Venstre bakbein 

DEL 2 

Tilleggskrav til identifikasjonsdokumentet for dyr av hestefamilien 

Identifikasjonsdokumentet skal oppfylle følgende krav: 

a) det skal ha form av et trykt pass i et papirformat som minst er A5 (210 × 148 mm), 

b) det skal ha et eget omslag (forside og bakside) som gir tilstrekkelig beskyttelse, som kan være preget med det utstedende 

organets logo, og som kan ha en lomme på innsiden av baksiden der ark med avsnitt IV–XI eventuelt kan settes inn, 

c) minst avsnitt I–III skal være maskinelt sammenfestet slik at de ikke kan deles opp, og dermed ikke fjernes eller erstattes i 

forbindelse med misbruk, 

d) dersom serienumre brukes, skal identifikasjonsdokumentets serienummer være trykt minst på sidene som inneholder 

avsnitt I, II og III, 

e) minst hver side i avsnitt I–III skal være nummerert i formatet «sidetall / samlet sidetall», 

f) avsnitt I del A skal forsegles med en gjennomsiktig, selvklebende film etter at de påkrevde opplysningene er ført inn, med 

mindre det utstedende organet har trykt avsnitt I i identifikasjonsdokumentet på en slik måte at det ikke kan endres etter at 

de påkrevde opplysningene er ført inn, 

g) den alminnelige veiledningen fastsatt i del I skal være trykt i dokumentet. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Opplysninger lagret i smartkortet 

Smartkortet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1. Synlige opplysninger 

– utstedende organ, 

– unikt individnummer, 

– navn, 

– kjønn, 

– farge, 

– de siste 15 sifrene i koden fra signalgiveren (når relevant), 

– foto av dyret av hestefamilien. 

2. Elektroniske opplysninger som er tilgjengelige med standard programvare 

– minst alle obligatoriske opplysninger i avsnitt I del A i identifikasjonsdokumentet. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Modell for midlertidig dokument nevnt i artikkel 24 nr. 1 

Utstedende organ: MIDLERTIDIG DOKUMENT 

(artikkel 24 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262) 

Stat: 

Dyreholderens/eierens navn og adresse: Unikt individnummer: 

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Strekkode for unikt individnummer (dersom tilgjengelig): 

Dyrets navn: Signalgiverkode/øremerke: 

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Kjønn: 

Farge: Strekkode (valgfritt) / øremerke: 

Fødselsdato: 

Alternativ metode for identitetskontroll (dersom tilgjengelig): 

Sted og dato for utstedelse: Underskrivers navn (med blokkbokstaver) og stilling: Underskrift: 

Merknad til det utstedende organet [skal ikke trykkes i identifikasjonsdokumentet]: Mindre avvik fra denne modellen er tillatt. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/423 

av 18. mars 2016 

om godkjenning av visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente stater med hensyn til utføring 

av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer K(2016) 1609](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedtak 2000/258/EF utpeker Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy som det særskilte 

institutt med ansvar for utarbeiding av de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning. AFSSA har nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES). 

2) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning for å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Vedkommende myndighet i Egypt har inngitt en søknad om godkjenning av Animal Health Research Institute i Giza, og 

ANSES har utarbeidet og framlagt en positiv vurderingsrapport for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert  

29. september 2015. 

4) Vedkommende myndighet i De forente arabiske emirater har inngitt en søknad om godkjenning av Central Veterinary 

Research Laboratory i Dubai, og ANSES har utarbeidet og framlagt en positiv vurderingsrapport for Kommisjonen om 

dette laboratoriet, datert 29. september 2015. 

5) Vedkommende myndighet i De forente stater har inngitt en søknad om godkjenning av Atlanta Health Associates Rabies 

Laboratory i Cumming, Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine i Auburn og Rabies 

Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta, og ANSES har utarbeidet og framlagt en positiv 

vurderingsrapport for Kommisjonen om disse laboratoriene, datert 29. september 2015. 

6) Animal Health Research Institute i Giza, Central Veterinary Research Laboratory i Dubai og nevnte laboratorier fra 

USA bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og 

ildrer. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 22.3.2016, s.70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

2017/EØS/36/04 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

a) Animal Health Research Institute 

 7 Nadi El-Said Street 

 P.O. Box 12618 

 Dokki 

 Giza 

 Egypt 

b) Central Veterinary Research Laboratory 

 PO Box 597 

 Dubai 

 De forente arabiske emirater 

c) Atlanta Health Associates Rabies Laboratory 

 309 Pirkle Ferry Road, Suite D300, 

 Cumming, GA 30040, 

 De forente stater 

d) Auburn University College of Veterinary Medicine 

 Department of Pathobiology, Virology Laboratory 

 261 Greene Hall 

 Auburn, AL 36849 

 De forente stater 

e) Centers for Disease Control and Prevention 

 Rabies Laboratory 

 1600 Clifton Road, NE 

 Atlanta, GA 30333 

 De forente stater 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 15. april 2016. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2016 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/448 

av 23. mars 2016 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som offisielt fri for tuberkulose og 

brucellose hjå storfebuskapar 

[meld under nummeret K(2016) 1697](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg punkt 4 i vedlegg A avsnitt I og punkt 7 i vedlegg A avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til grunn 

for at ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar. 

2) I kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2) er det fastsett at dei regionane i medlemsstatane som er oppførte i kapittel 1 i 

vedlegg I og kapittel 1 i vedlegg II til vedtaket, er godkjende som offisielt frie for høvesvis tuberkulose og brucellose 

hjå storfebuskapar. 

3) Malta har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF 

med omsyn til status som offisielt fri for brucellose og tuberkulose hjå storfebuskapar, er oppfylte for heile territoriet til 

Malta. Malta bør difor førast opp i vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF som ein medlemsstat som er offisielt fri for 

brucellose og tuberkulose hjå storfebuskapar. 

4) Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 23. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s.78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

2017/EØS/36/05 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

FR Frankrike 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

MT Malta 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 

2)  I vedlegg II skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 
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ISO-kode Medlemsstat 

IE Irland 

FR Frankrike 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/600 

av 15. april 2016 

om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Romania 

[meld under nummeret K(2016) 2186](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane («statar eller 

regionar») skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært 

liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der statar eller regionar er oppførte i høve til BSE-

statusen sin. 

3) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande rolle når det gjeld inndelinga av statar eller regionar i kategoriar 

på grunnlag av BSE-risikoen deira. 

4) I mai 2014 vedtok generalforsamlinga til OIE å gje Romania statusen «svært liten BSE-risiko» i resolusjon nr. 18 om 

sannkjenning av risikostatus for bovin spongiform encefalopati hjå medlemsstatar(3). Den 27. juni 2014 oppheva OIEs 

vitskapskommisjon for dyresjukdommar denne statusen etter at Romania melde frå om eit tilfelle av atypisk BSE. 

5) I mai 2015 endra generalforsamlinga til OIE kapittelet om BSE i helseregelverket sitt for landdyr («regelverket») ved å 

leggje til følgjande setning i artikkel 11.4.1 i regelverket: «Ved offisiell sannkjenning av risikostatus med omsyn til 

BSE, omfattar BSE ikkje «atypisk BSE», ein tilstand som truleg oppstår spontant i alle storfebuskapar i svært lite 

omfang»(4). 

6) Ettersom «svært liten BSE-risiko»-statusen til Romania vart oppheva på grunn av påvising av eit tilfelle av atypisk BSE, 

og ettersom den nye versjonen av regelverket ikkje omfattar atypisk BSE ved offisiell sannkjenning av BSE-risikostatus, 

vedtok OIEs vitskapskommisjon for dyresjukdommar å gje Romania tilbake statusen «svært liten risiko for BSE» med 

verknad frå 8. desember 2015. 

7) For å ta omsyn til den avgjerda bør lista over statar i vedlegget til vedtak 2007/453/EF difor endrast. 

8) Vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 19.4.2016, s.41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 147 av 12.1.2001, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf 

(4) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm 

2017/EØS/36/06 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  Posten «— Romania» vert sett inn i del «A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko, etter «— Portugal» og 

før «— Slovenia». 

2)  Posten «— Romania» går ut i del «B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko». 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 15. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/701 

av 4. mai 2016 

om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Frankrike 

[meld under nummeret K(2016) 2600](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane («statar eller 

regionar») skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært 

liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der statar eller regionar er oppførte i høve til BSE-

statusen sin. 

3) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande rolle når det gjeld inndelinga av statar eller regionar i kategoriar 

på grunnlag av BSE-risikoen deira. 

4) Den 26. mai 2015 vedtok OIE resolusjon nr. 21 om sannkjenning av risikostatus for bovin spongiform encefalopati hjå 

medlemsstatar(3), der Frankrike vart sannkjend som ein stat med svært liten BSE-risiko. Den 4. august 2015 vart vedtak 

2007/453/EF endra ved kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/1356(4) for at det i EU-retten skal takast 

omsyn til risikostatusen «svært liten BSE-risiko» til Frankrike og andre statar. 

5) Den 24. mars 2016 melde Frankrike frå til Kommisjonen, dei andre medlemsstatane og OIE om påvising av eit tilfelle 

av klassisk BSE i eit storfe i Frankrike som vart født i april 2011. 

6) Etter artikkel 11.4.3 i OIEs helseregelverk for landdyr(5) er eit av vilkåra for at ein stat skal kunne få og halde ved lag 

statusen «svært liten BSE-risiko», at dersom det har vore eit nasjonalt tilfelle av klassisk BSE i staten, må det aktuelle 

dyret vere født for meir enn elleve år sidan. Etter at Frankrike melde frå om eit stadfesta tilfelle av klassisk BSE i eit 

fem år gammalt storfe, oppheva OIEs vitskapskommisjon for dyresjukdommar statusen «svært liten BSE-risiko» for 

Frankrike, som var sannkjend ved resolusjon nr. 21, og ga Frankrike tilbake statusen «kontrollert BSE-risiko», med 

verknad frå 25. mars 2016. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 11.5.2016, s.22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(3) htp://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2015_A_RESO_R21_BSE.pdf 

(4) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/1356 av 4. august 2015 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status 

for Kypros, Den tsjekkiske republikken, Frankrike, Liechtenstein og Sveits (TEU L 209 av 22.10.2014, s. 5). 

(5) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

2017/EØS/36/07 
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7) For å ta omsyn til den avgjerda bør lista over statar i vedlegget til vedtak 2007/453/EF endrast. 

8) Vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  Posten «— Frankrike» vert sett inn i del «A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko». 

2)  Posten «— Frankrike» vert sett inn i del «B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko, etter «— Spania» og 

før «— Litauen». 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 4. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/582 

av 15. april 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner samt visse ytelseskriterier for analysemetoder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007(2) fastsetter prøvetakings- og analysemetodene for offentlig kontroll av 

innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) Grenseverdiene for visse forurensende stoffer i næringsmidler er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1881/2006(3). Kommisjonsforordning (EU) 2015/1006(4) endret forordning (EF) nr. 1881/2006 for å fastsette 

grenseverdier for uorganisk arsen, og derfor bør det fastsettes særlige framgangsmåter for analyse av uorganisk arsen. 

3) Standard NS-EN 13804 om bestemmelse av elementer og deres kjemiske forbindelser er blitt oppdatert, og 

henvisningen til standarden bør oppdateres i samsvar med dette. 

4) Grenseverdiene for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i kakaobønner og avledede produkter må fastsettes i 

forhold til fettmengden. Egnethetsprøving som er utført av Den europeiske unions referanselaboratorium for PAH viser 

forskjeller i bestemmelsen av fettinnholdet. Metoden for bestemmelse av fettinnholdet bør derfor harmoniseres. 

5) Ifølge råd fra Den europeiske unions referanselaboratorium for tungmetaller i fôrvarer og næringsmidler bør 

definisjonen av grensen for mengdebestemmelse og ytelseskriteriene for analysemetodene for bly, kadmium, kvikksølv 

og uorganisk tinn endres. 

6) Bestemmelsene om prøvetakings- og analysemetoder bør også gjelde utenfor rammene for offentlig kontroll. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s.3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 av 28. mars 2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, 3-MCPD og benzo(a)pyren i næringsmidler (EUT L 88 av 29.3.2007, s. 29). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1006 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for 

uorganisk arsen i næringsmidler (EUT L 161 av 26.6.2015, s. 14). 
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7) Forordning (EF) nr. 333/2007 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 333/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen skal lyde: 

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 av 28. mars 2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for 

kontroll av innholdet av sporstoffer og forurensende stoffer fra foredling av næringsmidler» 

2)  Artikkel 1 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Prøvetaking og analyse for kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, uorganisk arsen,  

3-MCPD og polysykliske aromatiske hydrokarboner («PAH») oppført i del 3, 4 og 6 i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 1881/2006, skal foretas i samsvar med vedlegget til denne forordning.» 

3)  Vedlegget 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, 15. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 333/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Del C.2.2.1 skal lyde: 

«C.2.2.1. Særlige framgangsmåter for bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn og uorganisk arsen 

Den som foretar analysen, skal sikre at prøvene ikke forurenses under tillagingen. Dersom det er mulig, skal 

apparater og utstyr som kommer i kontakt med prøven, ikke inneholde de metallene som skal fastsettes, og de 

skal være laget av inert materiale, f.eks. plast som polypropylen, polytetrafluoretylen (PTFE) osv. Disse skal 

rengjøres med syre for å redusere risikoen for forurensning i størst mulig grad. Rustfritt stål av høy kvalitet kan 

brukes til skjærende egger. 

Det finnes mange tilfredsstillende framgangsmåter for tillaging av prøver som kan brukes til de produktene som 

skal vurderes. For de aspektene som ikke spesifikt er omfattet av denne forordning, er CEN-standarden 

«Næringsmidler. Bestemmelse av elementer og deres kjemiske forbindelser. Generelle vurderinger og spesifikke 

krav»(*) tilfredsstillende, men andre framgangsmåter for tillaging kan være like godt egnet. 

Når det gjelder uorganisk tinn, skal det sikres at alt materiale tas med i løsningen, ettersom det er kjent at tap lett 

kan forekomme, særlig på grunn av hydrolyse til uløselige hydratiserte Sn(IV)-oksider. 

________________ 

(*) Standard NS-EN 13804:2013: «Næringsmidler. Bestemmelse av elementer og deres kjemiske forbindelser. Generelle 

vurderinger og spesifikke krav». CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel.» 

2)  I del C.2.2.2 Særlige framgangsmåter for polysykliske aromatiske hydrokarboner, skal nytt avsnitt lyde: 

 «Når det gjelder analyse av PAH i kakao og produkter avledet av kakao, skal bestemmelse av fettinnholdet utføres i 

samsvar med AOACs offisielle metode 963.15 for bestemmelse av fettinnholdet i kakaobønner og avledede produkter. 

Likeverdige framgangsmåter for bestemmelse av fettinnhold kan benyttes dersom det kan dokumenteres at metoden som 

benyttes til fettbestemmelse, gir samme (likeverdig) fettinnholdsverdi.» 

3)  I del C.3.1 Definisjoner, skal definisjonen av LOQ erstattes med følgende definisjon: 

«LOQ» = grense for mengdebestemmelse: det laveste innholdet av en analytt som kan måles med rimelig statistisk 
sikkerhet. Dersom både nøyaktighet og presisjon er konstant i et konsentrasjonsområde rundt 
påvisningsgrensen, er grensen for mengdebestemmelse numerisk lik ti ganger standardavviket for 
gjennomsnittsverdien i blindprøver (n ≥ 20).» 

4)  I del C.3.3.1 Ytelseskriterier, skal bokstav a) lyde: 

«a) Ytelseskriterier for analysemetoder for bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn og uorganisk arsen 

Tabell 5 

Parameter Kriterium 

Anvendelsesområde Næringsmidlene angitt i forordning (EF) nr. 1881/2006 

Spesifisitet Fri for matrise- eller spektralinterferens 

Repeterbarhet 

(RSDr) 

HORRATr under 2 

Reproduserbarhet 

(RSDR) 

HORRATR under 2 
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Parameter Kriterium 

Gjenfinning Bestemmelsene i del D.1.2 får anvendelse 

LOD = tre tideler av LOQ 

LOQ Uorganisk tinn ≤ 10 mg/kg 

Bly 
Grenseverdi 

≤ 0,01 mg/kg 

0,01 < 

grenseverdi 

≤ 0,02 mg/kg 

0,02 < 

grenseverdi 

< 0,1 mg/kg 

grenseverdi 

≥ 0,1 mg/kg 

≤grenseverdi 
≤totredelerav

grenseverdien 

≤tofemdelerav

grenseverdien 

≤enfemdelav

grenseverdien 

Kadmium, 

kvikksølv, 

uorganisk arsen 

grenseverdi < 0,100 mg/kg grenseverdimg/kg 0,100 ≤ 

≤tofemdeleravenfemdelav«grenseverdien≥ grenseverdien 

5)  Del C.3.2 skal lyde: 

«C.3.2. Generelle krav 

Analysemetodene som benyttes ved kontroll av næringsmidler, skal være i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 882/2004. 

Analysemetodene for det samlede innholdet av tinn er egnet til kontroll av innholdet av uorganisk tinn. 

Når det gjelder analyse av bly i vin, får metodene og reglene fastsatt av OIV(*) anvendelse i samsvar med artikkel 

80 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1308/2013(**). 

Analysemetodene for det samlede innholdet av arsen er egnet til screening ved kontroll av innholdet av uorganisk 

arsen. Dersom den samlede konsentrasjonen av arsen er lavere enn grenseverdien for uorganisk arsen, kreves 

ingen ytterligere prøving, og prøven anses å være i samsvar med grenseverdien for uorganisk arsen. Dersom den 

samlede konsentrasjonen av arsen ligger på eller over grenseverdien for uorganisk arsen, skal det utføres 

oppfølgende prøving for å bestemme om konsentrasjonen av uorganisk arsen ligger over grenseverdien for 

uorganisk arsen.» 

  

(*) Den internasjonale vinorganisasjon. 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)  

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

 _______  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/691 

av 4. mai 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203(3) inneholder en liste over tilsetningstoffer i næringsmidler som kan 

brukes i kaseinater til konsum. Nevnte direktiv er en omarbeiding av rådsdirektiv 83/417/EØF(4) om visse 

melkeproteiner (kaseiner og kaseinater) beregnet på konsum. 

4) Direktiv (EU) 2015/2203 gir klarhet med hensyn til klassifisering av visse stoffer i kaseinater til konsum som anses som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler. Bestemmelsene om tilsetningsstoffer i næringsmidler i direktiv (EU) 2015/2203 bør 

gjenspeiles i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

5) Kaseinater til konsum tilhører meieriprodukter. Denne gruppen er imidlertid ikke angitt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008. Derfor bør næringsmiddelkategorien «kaseinater til konsum» opprettes, og godkjente tilsetningsstoffer i 

kaseinater til konsum bør oppføres sammen med de respektive vilkårene for bruk. 

6) Overføringen vil sikre juridisk klarhet og innebærer ikke ny bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler. Den utvidede 

bruken av disse tilsetningsstoffene innebærer derfor en oppdatering av EU-listen som ikke antas å påvirke menneskers 

helse. Av den grunn er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddelsikkerhet. 

7) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 5.5.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203 av 25. november 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kaseiner og 

kaseinater beregnet på konsum, og om oppheving av rådsdirektiv 83/417/EØF (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 83/417/EØF av 25. juli 1983 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse melkeproteiner (kaseiner og kaseinater) 

beregnet på konsum (EFT L 237 av 26.8.1983, s. 25). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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, 4. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  i del D skal følgende post innsettes etter posten for næringsmiddelkategori «01.8 Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker»: 

«01.9 Kaseinater til konsum» 

2)  i del E skal følgende post innsettes etter posten for næringsmiddelkategori «01.8 Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker»: 

«01.9 Kaseinater til konsum» 

 E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis   

 E 331 Natriumsitrater quantum satis   

 E 332 Kaliumsitrater quantum satis   

 E 333 Kalsiumsitrater quantum satis   

 E 380 Triammoniumsitrat quantum satis   

 E 500 Natriumkarbonat quantum satis   

 E 501 Kaliumkarbonat quantum satis   

 E 503 Ammoniumkarbonat quantum satis   

 E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis   

 E 524 Natriumhydroksid quantum satis   

 E 525 Kaliumhydroksid quantum satis   

 E 526 Kalsiumhydroksid quantum satis   

 E 527 Ammoniumhydroksid quantum satis   

 E 528 Magnesiumhydroksid quantum satis»   
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/692 

av 4. mai 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse  

aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det fastsatt en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent 

for bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Del A i EU-listen inneholder både vurderte aromastoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer under vurdering, 

som er identifisert med fotnotehenvisning 2 og 4 på listen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har fullført vurderingen av sju stoffer som er oppført som 

aromastoffer til vurdering. Disse aromastoffene ble vurdert av EFSA i følgende aromagrupppevurdering: 

FGE.21rev5(4). EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke innebærer noen sikkerhetsrisiko i de mengder som 

inntas gjennom kosten. 

6) De aromastoffene som ble vurdert i disse vurderingene, bør derfor oppføres som vurderte stoffer ved at 

fotnotehenvisning 2 og 4 fjernes fra de relevante postene i EU-listen. 

7) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 5.5.2016, s.7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 2.10.2012, 

s. 1). 

(4) EFSA Journal 2015;13(4):4066. 

2017/EØS/36/10 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 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, 4. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Posten for FL-nr. 15.040 skal lyde: 

«15.040 2-acetyltiofen 88-15-3  11728    EFSA» 

2)  Posten for FL-nr. 15.045 skal lyde: 

«15.045 2-butyltiofen 1455-20-5      EFSA» 

3)  Posten for FL-nr. 15.074 skal lyde: 

«15.074 5-etyltiofen-2-karbaldehyd 36880-33-8      EFSA» 

4)  Posten for FL-nr. 15.076 skal lyde: 

«15.076 2-heksyltiofen 18794-77-9 1764 11616    EFSA» 

5)  Posten for FL-nr. 15.093 skal lyde: 

«15.093 2-oktyltiofen 880-36-4      EFSA» 

6)  Posten for FL-nr. 15.096 skal lyde: 

«15.096 2-pentyltiofen 4861-58-9 2106 11634    EFSA» 

7)  Posten for FL-nr. 15.097 skal lyde: 

«15.097 2-propionyltiofen 13679-75-9  11635    EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/637 

av 22. april 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 

3 og artikkel 25 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det fastsatt en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent 

for bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) er det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen er 

innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) ikke er ferdig med å vurdere eller har bedt om ytterligere vitenskapelige opplysninger 

om for å kunne fullføre vurderingen innen de særlige fristene som er fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 

1334/2008. 

5) Når det gjelder følgende fire stoffer som tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 FGE.19: 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-

1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og 

myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900), var 31. desember 2012 fastsatt som frist i EU-listen for framlegging av 

påkrevde supplerende vitenskapelige data. Slike data er framlagt av søkeren. 

6) Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), som ble brukt som representativt 

stoff for gruppen, og som det ble framlagt toksisitetsdata for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 23.4.2016, s.24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 2.10.2012, 

s. 1). 

2017/EØS/36/11 
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7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderte de framlagte dataene og konkluderte i sin vitenskapelige 

uttalelse av 24. juni 2015(1) med at p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er genotoksisk in vivo, og at dets bruk som 

aromastoff derfor utgjør en helserisiko. Stoffet er allerede fjernet fra EU-listen ved kommisjonsforordning (EU) 

2015/1760(2). 

8) I uttalelsen konkluderte Myndigheten også med at ettersom p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for 

stoffene i denne gruppen, er det en potensiell helserisiko knyttet til slike stoffer. 

9) Derfor bør 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd (FL-nr. 05.121), myrtenylformiat (FL-nr. 09.272), myrtenyl-

2-metylbutyrat (FL-nr. 09.899) og myrtenyl-3-metylbutyrat (FL-nr. 09.900) fjernes fra EU-listen. 

10) Idet det tas hensyn til tekniske forhold, bør det fastsettes overgangsperioder for næringsmidler som er tilsatt ett av de 

fire aromastoffene, og som er brakt i omsetning eller sendt fra tredjestater til Unionen før denne forordning trer i kraft. 

11) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Næringsmidler som er tilsatt ett av aromastoffene oppført i vedlegget til denne forordning, og som ble brakt i omsetning 

på lovlig måte før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, med unntak av blandinger av aromastoffer, kan omsettes inntil 

datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

2.  Næringsmidler som importeres til Unionen, og som er tilsatt ett av aromastoffene oppført i vedlegget til denne forordning, 

med unntak av blandinger av aromastoffer, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato dersom 

importøren av slike næringsmidler kan dokumentere at næringsmidlene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til 

Unionen før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

Artikkel 3 

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

  

(1) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives 

for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA 

Journal 2015;13(7):4173 [28 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2751 Tilgjengelig på Internett: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1760 av 1. oktober 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra EU-listen (EUT L 257 av 4.5.2012, s. 27). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende poster: 

«05.121 2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-karboksaldehyd 432-25-7 979 2133   2 EFSA 

09.272 myrtenylformiat 72928-52-0 983 10858   2 EFSA 

09.899 myrtenyl-2-metylbutyrat 138530-44-6     2 EFSA 

09.900 myrtenyl-3-metylbutyrat 33900-84-4     2 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/461 

av 30. mars 2016 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten 

av gebyrene til Det europeiske legemiddelkontor med virkning fra 1. april 2016(*) 

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 femte ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelkontor bestå av et bidrag fra Unionen og av gebyrer betalt av foretakene. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2015. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske 

unions statistikkontor, var på 0,2 % i 2015. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte gebyrene avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres tilsvarende. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 

behandlet per 1. april 2016. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2016. 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: 

i)  i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «278 200 euro» til «278 800 euro», 

— i annet ledd endres «27 900 euro» til «28 000 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «108 000 euro» til «108 200 euro», 

— i annet ledd endres «179 800 euro» til «180 200 euro»,  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 31.3.2016, s.25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.4.2004, s. 1). 
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iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «83 500 euro» til «83 700 euro», 

— i annet ledd endres «20 900–62 600 euro» til «20 900–62 700 euro», 

b)  I nr. 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  i første ledd endres «83 500 euro» til «83 700 euro», 

ii)  i annet ledd endres «20 900–62 600 euro» til «20 900–62 700 euro», 

c)  I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  i første ledd endres «99 800 euro» til «100 000 euro», 

ii)  i annet ledd endres «24 900–74 800 euro» til «24 900–74 900 euro», 

2)  I artikkel 4 nr. 1 endres «69 300 euro» til «69 400 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 «139 300 euro» til «139 600 euro», 

— i fjerde ledd endres «69 300 euro» til «69 400 euro», 

ii)  i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «69 300 euro» til «69 400 euro», 

— i annet ledd endres «117 600 euro» til «117 800 euro», 

— i femte ledd endres «34 800 euro» til «34 900 euro», 

iii)  i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «34 800 euro» til «34 900 euro», 

— i annet ledd endres «8 700–26 100 euro» til «8 700–26 200 euro», 

b)  I nr. 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  i første ledd endres «41 700 euro» til «41 800 euro», 

ii)  i annet ledd endres «10 500–31 400 euro» til «10 500–31 500 euro», 

c)  i nr. 6 første ledd endres «33 300 euro» til «33 400 euro», 

4)  I artikkel 6 nr. 1 endres «41 700 euro» til «41 800 euro», 

5)  I artikkel 7 nr. 1 endres «69 300 euro» til «69 400 euro», 

6)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  i annet ledd endres «83 500 euro» til «83 700 euro», 

ii)  i tredje ledd endres «41 700 euro» til «41 800 euro», 

iii)  i fjerde ledd endres «20 900–62 600 euro» til «20 900–62 700 euro», 

iv)  i femte ledd endres «10 500–31 400 euro» til «10 500–31 500 euro», 
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b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  i annet ledd endres «278 200 euro» til «278 800 euro», 

ii)  i tredje ledd endres «139 300 euro» til «139 600 euro», 

iii)  i femte ledd endres «3 000–239 800 euro» til «3 000–240 300 euro», 

iv)  i sjette ledd endres «3 000–120 100 euro» til «3 000–120 300 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2016. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/903 

av 8. juni 2016 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert 

med permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 21. september 2015 anmodet Irland Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, om et hestedekken som er brakt i omsetning med det formål å beskytte hester og deres omgivelser mot 

insekter (klegg og stikkfluer), er et biocidprodukt, et behandlet produkt eller ingen av delene. 

2) Ifølge opplysningene framlagt av Irland består hestedekkenet av to atskilte stofflag; et ytre lag som er impregnert med 

permetrin, og et indre ikke-impregnert lag som hindrer at det ytre laget kommer i kontakt med hestens hud. Det hevdes 

at permetrinbehandlingen øker dekkenets fysiske beskyttelsesfunksjon mot plagsomme insekter i hestens omgivelser, 

ettersom insektene dør når de kommer i kontakt med dekkenets ytre lag. 

3) Hensikten med hestedekkenet er å bekjempe insekter som omfattes av definisjonen av en skadelig organisme i artikkel 3 

nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom de kan være skadelige for dyr eller mennesker. 

4) I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning er det en biocidfunksjon å ødelegge, avskrekke, 

uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer. 

5) Hestedekkenet oppfyller definisjonen av et produkt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom 

det har en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn den kjemiske sammensetningen bestemmer 

hvilken funksjon det har. 

6) Dekkenet oppfyller definisjonen av et behandlet produkt i artikkel 3 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

ettersom det med hensikt er innsatt med permetrin med det formål å bekjempe insekter i hestens omgivelser. 

7) For å definere om hestedekkenet er et behandlet produkt eller et biocidprodukt er det derfor avgjørende å fastslå om det 

har en primær biocidfunksjon eller ikke i samsvar med godkjente EU-retningslinjer(2). 

8) Ettersom (i) plagsomme insekter i hestens omgivelser ikke er skadelige for selve dekkenet, (ii) konsentrasjonen av 

permetrin i dekkenet kan sammenlignes med konsentrasjonen i biocidprodukter og er høyere enn konsentrasjonen som 

brukes til å bekjempe tekstilskadedyr som lever av keratin(3), (iii) permetrin i dekkenet har samme virkemåte som et 

biocidprodukt og (iv) biocidfunksjonen bekjempelse av insekter vektlegges mer og er mer framtredende i 

produktinformasjonen enn andre av dekkenets funksjoner (særlig beskyttelse mot kulde eller UV-stråler), kan 

hestedekkenet anses for å ha en primær biocidfunksjon og for å oppfylle definisjonen av et biocidprodukt i artikkel 3 nr. 

1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s.43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Note for guidance on Frequently asked questions on treated articles (Question 11), tilgjengelig på https://circabc.europa.eu/ 

w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22 

(3) Assessment report of the evaluation of the active substance permethrin for product-type 18 (Section 2.1.2.1. Field of use 

envisaged/Function and organism(s) to be controlled), available at http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/ 

1342-18/1342-18_Assessment_Report.pdf 

2017/EØS/36/13 
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9) I samsvar med artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det også viktig å vurdere om hestedekkenet kan være 

omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(1) dersom det oppfyller definisjonen av et veterinærpreparat i 

artikkel 1 nr. 2 i nevnte direktiv. 

10) Ettersom hestedekkenet ikke er ment å bli påført som et topisk insektmiddel og ikke brukes med henblikk på å 

gjenopprette, korrigere eller endre fysiologiske funksjoner ved å utøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk 

virkning eller for å stille en medisinsk diagnose hos hester, og ettersom det ikke hevdes at hestedekkenet har 

behandlende eller forebyggende egenskaper med tanke på hestesykdommer, men kan brukes til å bekjempe insekter som 

kan forekomme i hestens omgivelser, og som kan virke forstyrrende på dyret, oppfyller hestedekkenet ikke definisjonen 

av et veterinærpreparat i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF og omfattes derfor av forordning (EU) nr. 528/2012. 

11) Ettersom produkttype 18, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012, omfatter produkter som brukes til 

bekjempelse av leddyr (f.eks. insekter, edderkoppdyr og krepsdyr) på andre måter enn ved å avskrekke eller tiltrekke, 

bør hestedekkenet anses for å tilhøre produkttype 18. Ettersom permetrin verken er under vurdering eller er godkjent(2) 

til bruk i biocidprodukter av type 19, bør det ikke hevdes at hestedekkenet har en avskrekkende funksjon. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Et hestedekken impregnert med permetrin med det formål å bekjempe plagsomme insekter i hestens omgivelser på andre måter 

enn ved å avskrekke eller tiltrekke, skal anses som et biocidprodukt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012 og omfattes av produkttype 18 som definert i vedlegg V til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1090/2014 av 16. oktober 2014 om godkjenning av permetrin som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 og 18 (EUT L 299 av 17.10.2014, s. 10). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/904 

av 8. juni 2016 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om propan-2-ol-holdige 

produkter som brukes til hånddesinfeksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med en søknad i henhold til framgangsmåten for EU-godkjenning omhandlet i artikkel 41 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 anmodet Tyskland 3. desember 2015 Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

nevnte forordning, om en gruppe av bruksklare propan-2-ol-holdige produkter («produktene») som er brakt i omsetning 

for å bli brukt til hånddesinfeksjon, i dette tilfellet også til kirurgisk hånddesinfeksjon, og for å bli godkjent som en 

biocidproduktfamilie som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav s) i nevnte forordning, er biocidprodukter. 

2) Tyskland anså produktene for å være legemidler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(2), og 

hevdet at den tiltenkte bruken av produktene viser at formålet er å forebygge sykdommer hos mennesker, ettersom de 

kan brukes på steder og i situasjoner der desinfeksjon anbefales ut fra et medisinsk ståsted. Ifølge Tyskland gjelder dette 

særlig når helsepersonell bruker produktene preoperativt for å forhindre risiko for overføring av mikroorganismer til 

operasjonssåret. 

3) Hensikten med produktene er å bekjempe en rekke bakterier, virus og sopp som oppfyller definisjonen av en skadelig 

organisme i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom de kan være skadelige for mennesker. 

4) Ettersom å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige 

organismer er en biocidfunksjon, oppfyller produktene definisjonen av et biocidprodukt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i 

nevnte forordning. 

5) I samsvar med artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det viktig å vurdere om produktene kan være omfattet 

av direktiv 2001/83/EF dersom de oppfyller definisjonen av et legemiddel i artikkel 1 nr. 2 i nevnte direktiv. 

6) Dersom produktene bare er beregnet på å redusere mengden mikroorganismer på hendene og dermed risikoen for å 

overføre mikroorganismer fra potensielt forurensede hender, og de verken brukes til å gjenopprette, korrigere eller endre 

fysiologiske funksjoner ved å utøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning eller til å stille en 

medisinsk diagnose hos mennesker, eller hevdes å ha behandlende eller forebyggende egenskaper med tanke på sykdom 

hos mennesker, oppfyller produktene ikke definisjonen av et legemiddel i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF og 

omfattes derfor av forordning (EU) nr. 528/2012. 

7) Ettersom produkttype 1, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012, omfatter produkter som brukes til 

hygiene for mennesker, og som påføres eller kommer i kontakt med menneskers hud eller hodebunn primært for å 

desinfisere huden eller hodebunnen, tilhører produktene produkttype 1. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s.45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Propan-2-ol-holdige produkter beregnet på hånddesinfeksjon, i dette tilfellet også på kirurgisk hånddesinfeksjon, med det 

formål å redusere risikoen for overføring av mikroorganismer, skal anses som biocidprodukter i samsvar med artikkel 3 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 og omfattes av produkttype 1 som definert i vedlegg V til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1028 

av 19. april 2016 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i 

loddemateriale for elektriske forbindelser til temperaturfølere i visse innretninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. 

2) Bly brukes til elektriske forbindelser i kryogene følere for medisinsk utstyr samt overvåkings- og kontrollinstrumenter 

for å hindre dannelse av tykke intermetalliske faser, værhår («whiskers») og tinnpest. Disse følerne brukes i visse 

anvendelser for å måle svært lave temperaturer i korte perioder. 

3) Blyfritt loddemateriale kan ikke brukes i kryogene anvendelser, ettersom det har en tendens til å danne tinnpest, noe 

som påvirker påliteligheten til apparatene i stor grad. Det er blitt påvist at lodding er den eneste tilkoplingsteknikk som 

både er pålitelig og tilgjengelig for normalt fungerende kryogene følere. 

4) Blyholdig loddemateriale på eksterne kontakter til temperaturfølere som brukes regelmessig ved temperaturer under -

150 °C, bør derfor unntas fra forbudet fram til 30. juni 2021, jf. unntaket i nr. 26 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. 

På bakgrunn av innovasjonssyklusene for medisinsk utstyr samt overvåkings- og kontrollinstrumenter, vil varigheten av 

dette unntaket sannsynligvis ikke ha negative konsekvenser for innovasjon. 

5) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. april 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 25.6.2016, s.13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nr. 26 lyde: 

«26.  Bly i følgende anvendelser, som brukes varig ved en temperatur under -20 °C ved normale bruks- og lagringsforhold: 

a)  loddemateriale på kretskort, 

b) belegg på termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og belegg på kretskort, 

c) loddemateriale for tilkopling av ledninger og kabler, 

d) loddemateriale for tilkopling av transdusere og følere. 

Bly i loddemateriale til elektriske forbindelser til temperaturfølere i utstyr som er beregnet på regelmessig bruk ved 

temperaturer under -150 °C. 

Disse unntak utløper 30. juni 2021.» 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1029 

av 19. april 2016 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmiumanoder i Hersch-celler til visse oksygenfølere som brukes i industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning. Kadmium 

finnes i anodene til Hersch-celler, som brukes i spesialiserte, høyfølsomme oksygenfølere. Ingen tilgjengelig alternativ 

teknologi gir samme følsomhet, pålitelighet og nøyaktighet ved måling av svært lave nivåer av oksygenkonsentrasjoner. 

2) Påliteligheten til alternativer til Hersch-celler som bruker kadmium til oksygenfølere i industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter, er ikke garantert i tilfeller der det kreves en følsomhet på under ti milliondeler. Bruken av 

kadmiumanoder i Hersch-celler til oksygenfølere som brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter der det 

kreves en følsomhet på under ti milliondeler, bør derfor unntas fra forbudet. 

3) Ettersom det for tiden ikke finnes kadmiumfrie alternativer som er tilstrekkelig pålitelige for den aktuelle bruken, og tatt 

i betraktning at sju år for overvåkings- og kontrollinstrumenter er en relativt kort overgangsperiode som sannsynligvis 

ikke kommer til å ha negative konsekvenser for innovasjon, bør det gis en tilsvarende gyldighetsperiode for unntaket i 

henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2011/65/EU. 

4) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. april 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 25.6.2016, s.15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 43 lyde: 

«43. Kadmiumanoder i Hersch-celler til oksygenfølere som brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter der 

det kreves en følsomhet på under 10 milliondeler. 

 Utløper 15. juli 2023.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 

av 31. mai 2016 

om endring av vedlegg VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) med hensyn til hudetsing/hudirritasjon, alvorlig 

øyeskade/øyeirritasjon og akutt giftighet(*) 

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 13 nr. 2 

og artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å redusere forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Når egnede, validerte forsøksmetoder 

blir tilgjengelige, bør kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) og vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 

eventuelt endres for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. Det bør tas hensyn til prinsippene om erstatning, 

begrensing og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). 

2) I forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes krav til registrering av stoffer som framstilles i eller importeres til Unionen 

alene, i stoffblandinger eller i produkter. For å oppfylle registreringskravene skal registrantene ved behov framlegge 

opplysningene som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 er in vivo-undersøkelser nødvendige for å framskaffe opplysninger om 

hudirritasjon og øyeirritasjon i nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

4) I de senere årene er det gjort betydelige vitenskapelige framskritt i utviklingen av alternative forsøksmetoder for 

hudetsing/hudirritasjon og alvorlig øyeskade/øyeirritasjon. En rekke retningslinjer for alternative forsøksmetoder er 

vedtatt på internasjonalt plan innenfor rammen av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og 

innarbeidet i forordning (EF) nr. 440/2008. 

5) Når det gjelder hudetsing/hudirritasjon, kan tilstrekkelige opplysninger til klassifisering og risikovurdering av et stoff i 

de fleste tilfeller innhentes utelukkende på grunnlag av in vitro-undersøkelser. En konklusjon kan trekkes på grunnlag 

av ett in vitro-forsøk dersom resultatet gir grunnlag for en umiddelbar og pålitelig beslutning om klassifisering eller 

ikke-klassifisering, eller av en kombinasjon av to in vitro-forsøk der ett gjelder hudirritasjon og ett gjelder hudetsing. In 

vivo-undersøkelser kan fortsatt kreves i visse særlige tilfeller for stoffer som framstilles eller importeres i mengder på ti 

tonn eller mer, f.eks. når stoffet som prøves faller utenfor anvendelsesområdet for in vitro-forsøksmetodene eller en lang 

rekke in vitro-forsøk ikke gir entydige resultater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s.27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 
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6) For alvorlig øyeskade/øyeirritasjon finnes in vitro-forsøksmetoder som i mange tilfeller vil være tilstrekkelige til å 

innhente nok opplysninger til klassifisering og risikovurdering av stoffer. En konklusjon om at et stoff kan ha slike 

virkninger på øyet, kan trekkes på bakgrunn av ett forsøk dersom resultatet gir grunnlag for en umiddelbar og pålitelig 

beslutning om klassifisering eller ikke-klassifisering, eller av en kombinasjon av to eller flere forsøk. In vivo-

undersøkelser kan fortsatt kreves i visse særlige tilfeller for stoffer som framstilles eller importeres i mengder på ti tonn 

eller mer, f.eks. når stoffet som prøves faller utenfor anvendelsesområdet for forsøksmetodene eller en lang rekke in 

vitro-forsøk ikke gir entydige resultater. 

7) Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII bør derfor endres slik at standardopplysningskravet gjelder in vitro-undersøkelser, samtidig 

som det fastsettes vilkår for når en in vivo-undersøkelse av hudirritasjon/hudetsing og alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 

fortsatt er påkrevd. Tilstrekkelige opplysninger fra eksisterende in vivo-undersøkelser av hudirritasjon eller øyeirritasjon 

kan likevel fortsatt brukes til å oppfylle opplysningskravet for alle mengdeintervaller. 

8) I tillegg bør standardopplysningskravene og tilpasningsreglene i nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VII og tilpasningsreglene i nr. 

8.1 og 8.2 i vedlegg VIII revideres for å unngå overlapping med reglene fastsatt i vedlegg VI og vedlegg XI og i den 

innledende delen av vedlegg VII og VIII med hensyn til gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger, å avstå fra 

undersøkelser av toksikologisk endepunkt dersom tilgjengelige opplysninger tilsier at stoffet oppfyller 

klassifiseringskriteriene for dette toksikologiske endepunktet, eller for å presisere den tilsiktede betydningen når det 

gjelder å avstå fra undersøkelser av stoffer som er brannfarlige under visse forhold. Når det vises til klassifisering av 

stoffer, bør tilpasningsreglene ajourføres for å gjenspeile terminologien som brukes i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). 

9) For akutt giftighet er det i tillegg til et forsøk med oral tilførsel (nr. 8.5.1 i vedlegg VII) i nr. 8.5 i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsatt et standardopplysningskrav for andre stoffer enn gasser via minst én annen 

tilførselsvei (innånding eller hudkontakt), avhengig av sannsynlig eksponeringsvei for mennesker. Nylige vitenskapelige 

analyser av tilgjengelige opplysninger fra in vivo-undersøkelser av akutt giftighet har vist at stoffer som ikke er giftige 

ved tilførsel gjennom munnen, med stor sikkerhet også kan forventes å ikke være giftige ved opptak gjennom huden. 

Forsøk med eksponering for disse stoffene gjennom hudkontakt gir derfor ikke opplysninger som er viktige for 

sikkerhetsvurderingen. Nr. 8.5 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres for å gi mulighet til å 

avstå fra forsøk med hudkontakt for slike stoffer. 

10) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle 

retningslinjene for anvendelsen av forsøksmetoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i 

denne forordning for formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det 

arbeid som utføres i OECD og i andre relevante forsknings- og ekspertgrupper. 

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

12) 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 VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) 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 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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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, 31. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1)  Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VII skal lyde: 

«8.1. Hudetsing/hudirritasjon 8.1.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og tilgjengelige
opplysninger tilsier at det bør klassifiseres som hudetsende (kategori 1), eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur, eller 

— stoffet er klassifisert som akutt giftig ved opptak gjennom huden (kategori 1), 
eller 

— en undersøkelse av akutt giftighet ved opptak gjennom huden ikke viser tegn på 
hudirritasjon opp til grensedosenivået (2 000 mg/kg kroppsvekt). 

 Dersom resultatene av en av de to undersøkelsene i henhold til nr. 8.1.1 eller 8.1.2 
allerede gjør det mulig å treffe en avgjørende beslutning om klassifiseringen av et 
stoff eller om fravær av potensiell hudirriterende virkning, er det ikke nødvendig å 
foreta den andre undersøkelsen. 

8.1.1.  Hudetsing, in vitro  

8.1.2.  Hudirritasjon, in vitro  

8.2.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon 

8.2.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende, noe som medfører klassifisering under 
alvorlig øyeskade (kategori 1), eller 

— stoffet er klassifisert som hudirriterende og tilgjengelige opplysninger tilsier at det 
bør klassifiseres som øyeirriterende (kategori 2), eller 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og tilgjengelige
opplysninger tilsier at det bør klassifiseres under alvorlig øyeskade (kategori 1), 
eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur. 

8.2.1.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon, in 
vitro 

8.2.1.  Dersom resultatene av en første in vitro-undersøkelse ikke gjør det mulig å treffe en 
avgjørende beslutning om klassifiseringen av et stoff eller om fravær av potensiell 
øyeirriterende virkning, skal det overveies å utføre (en) andre in vitro-undersøkelse(r) 
for dette endepunktet.» 

2)  Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII skal lyde: 

«8.1. Hudetsing/hudirritasjon 8.1.  Det skal overveies å utføre en in vivo-undersøkelse av hudetsing/hudirritasjon bare 
dersom in vitro-undersøkelsene i henhold til nr. 8.1.1 og 8.1.2 i vedlegg VII ikke kan 
anvendes, eller dersom resultatene av disse undersøkelsene ikke er tilstrekkelige for 
klassifisering og risikovurdering. 

Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffeterensterksyrepHellerbasepHeller ,(11,5 ≤)(2,0 ≥) 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur, eller 
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 — stoffet er klassifisert som akutt giftig ved opptak gjennom huden (kategori 1), 
eller 

— en undersøkelse av akutt giftighet ved opptak gjennom huden ikke viser tegn på 
hudirritasjon opp til grensedosenivået (2 000 mg/kg kroppsvekt). 

8.2.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon 

8.2.  Det skal overveies å utføre en in vivo-undersøkelse av øyeetsing/øyeirritasjon bare 
dersom in vitro-undersøkelsen(e) i henhold til nr. 8.2.1 i vedlegg VII ikke kan 
anvendes, eller dersom resultatene av undersøkelsen(e) ikke er tilstrekkelige for 
klassifisering og risikovurdering. 

Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende, eller 

— stoffeterensterksyrepHellerbasepHeller ,(11,5 ≤)(2,0 ≥) 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur.» 

3)  Nr. 8.5 i vedlegg VIII skal lyde: 

«8.5.  Akutt giftighet 8.5.  Det er vanligvis ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende. 

 I tillegg til tilførsel gjennom munnen (vedlegg VII nr. 8.5.1) skal opplysningene i nr. 
8.5.2 og 8.5.3 framlegges for minst én annen tilførselsvei for andre stoffer enn gasser. 
Valg av annen tilførselsvei vil avhenge av stoffets art og sannsynlig eksponeringsvei 
for mennesker. Dersom det finnes bare én eksponeringsvei, er det bare denne det er 
nødvendig å framlegge opplysninger om. 

8.5.2.  Ved innånding 8.5.2.  Forsøk med opptak ved innånding er egnet dersom menneskers eksponering via 
innånding er sannsynlig, idet det tas hensyn til stoffets damptrykk og/eller 
sannsynligheten for eksponering for aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse 
som kan innåndes. 

8.5.3.  Gjennom huden 8.5.3.  Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

1)  innånding av stoffet er usannsynlig, og 

2)  hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er sannsynlig, og 

3)  de fysisk-kjemiske og toksikologiske egenskapene tyder på et potensial for 
betydelig absorpsjonshastighet gjennom huden. 

Det er ikke nødvendig å foreta forsøk med opptak gjennom huden dersom 

— stoffet ikke oppfyller kriteriene for klassifisering som akutt giftig eller under 
STOT SE ved tilførsel gjennom munnen, og 

— ingen systemiske virkninger er observert i in vivo-undersøkelser med eksponering 
gjennom huden (f.eks. hudirritasjon, hudsensibilisering) eller, i mangel av en in 
vivo-undersøkelse med tilførsel gjennom munnen, ingen systemiske virkninger 
etter eksponering gjennom huden forventes på grunnlag av metoder som ikke 
innebærer forsøk (f.eks. sammenligninger med stoffer med samme struktur, 
QSAR-modeller).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1005 

av 22. juni 2016 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til asbestfibrer (krysotil)(*) 

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. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til post 6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er det forbudt å produsere, bringe i omsetning og 

bruke asbestfibrer og produkter og stoffblandinger som inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt. 

2) Medlemsstatene kunne gi unntak for omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotilfibrer, for eksisterende 

elektrolyseanlegg. Dette omfattet muligheten til å gi unntak for omsetning av krysotilfibrer til bruk i produksjon eller 

vedlikehold av slike diafragmaer og bruk av krysotilfibrer til disse formålene. 

3) Av fem elektrolyseanlegg som medlemsstatene rapporterte(2) i 2011 at de hadde gitt unntak, er det bare to, i Sverige og 

Tyskland, som fortsatt er i drift. 

4) Den 18. januar 2013 anmodet Kommisjonen i henhold til kravet i post 6 nr. 1 Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») 

om å utarbeide vedlegg XV-dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 nr. 1 bokstav a) i REACH med sikte på å forby 

omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotil. Den 17. januar 2014 avsluttet Byrået vedlegg XV-

dokumentasjonen, der det foreslås å endre den eksisterende begrensningen ved å begrense varigheten av unntak gitt av 

medlemsstater for omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotil, og av krysotilfibrer som utelukkende 

brukes til vedlikehold, til 31. desember 2025, og gjøre det mulig for medlemsstater å innføre rapporteringsplikt for å sikre 

bedre overvåking og håndheving. 

5) Dokumentasjonen ble sendt ut til offentlig høring og framlagt til vurdering i Komiteen for risikovurdering (heretter kalt 

«RAC») og Komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC»). 

6) Den 26. november 2014 vedtok RAC en uttalelse der det konkluderes med at det ikke forekommer yrkeseksponering for 

krysotil på det ene anlegget, og at eksponeringen ved det andre anlegget begrenses i størst mulig grad ved hjelp av 

risikohåndteringstiltak som effektivt reduserer mulige risikoer ved bruk av krysotil til et risikonivå som gir liten grunn til 

bekymring. I uttalelsen konkluderes videre med at krysotil ikke slippes ut i miljøet, og at helse- og miljøgevinstene ved 

umiddelbar nedlegging av de to anleggene derfor vil være ubetydelige. På grunn av prosess- og teknologispesifikke 

forhold ved ett av anleggene er det dessuten ingen egnede alternativer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Unntak gitt av EU- og EØS-EFTA-stater for asbest i produkter i henhold til post 6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 

(REACH). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170 

2017/EØS/36/18 
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7) For å fremme målet om utfasing av bruk av krysotil i EU og bedre tekstens klarhet og åpenhet i det eksisterende unntaket 

godkjente RAC den foreslåtte endringen fastsatt i vedlegg XV-dokumentasjonen. I uttalelsen konkluderes det også med at 

det må treffes tiltak på unionsplan. 

8) Den 9. mars 2015 vedtok SEAC en uttalelse der det ble bemerket at ved det ene anlegget vil de eksisterende 

asbestholdige cellene bli demontert innen 2025, og ved det andre hevder den driftsansvarlige at pågående prøving på 

produksjonsnivå av krysotilfrie diafragmaer på det eksisterende anlegget vil føre til full utskifting senest i 2025. SEAC 

fastslo også at umiddelbar nedlegging av dette anlegget vil medføre kostnader i form av tapt merverdi og sysselsetting, og 

la vekt på at den driftsansvarlige for sistnevnte anlegg har forpliktet seg til å stoppe all import av krysotil innen utgangen 

av 2017. Med tanke på det overordnede målet om å fase ut bruken av krysotil i EU og bedre tekstens klarhet og åpenhet i 

det eksisterende unntaket uttalte SEAC at varigheten av unntakene gitt av medlemsstater for omsetning av diafragmaer og 

fibrer bør begrenses til utgangen av 2017, og konkluderte med at den foreslåtte endringen av den eksisterende 

begrensningen, som endret av SEAC, er det best egnede tiltaket på unionsplan. 

9) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/732/EU(1) om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) om industriutslipp er det fastsatt at bruk 

av asbestdiafragmaer ikke er beste tilgjengelige teknikk, og at vilkårene for tillatelse for kloralkalianlegg som er i drift i 

Unionen derfor må ajourføres innen 12. desember 2017 slik at disse anleggene ikke lenger bruker asbestdiafragmaer fra 

nevnte dato. I motsetning til kvikksølvceller som ikke under noen omstendigheter anses som beste tilgjengelige teknikk, 

kan medlemsstatene bestemme at asbestdiafragmaer i særlige og unntaksvise tilfeller kan brukes i et bestemt anlegg i et 

tydelig avgrenset lengre tidsrom og på vilkår som er i samsvar med miljømålene i direktivet om industriutslipp, forutsatt 

at vilkårene for og varigheten av slik bruk er angitt på en rettslig bindende måte. 

10) Siden vedtakelsen av uttalelsen fra SEAC har den driftsansvarlige for anlegget der full utskifting forventes innen 2025, 

inngått en bindende avtale med myndighetene i den berørte medlemsstaten om å sikre en gradvis utskifting av 

diafragmaer som inneholder krysotil, med asbestfrie alternativer fra og med 2014, med full utskifting senest 30. juni 

2025. Det er derfor hensiktsmessig at unntaket gitt av medlemsstatene om å tillate bruk av diafragmaer som inneholder 

krysotil, og av krysotilfibrer som utelukkende brukes til vedlikehold, skal utløpe senest 30. juni 2025. 

11) Selv om den driftsansvarlige gjennom den bindende avtalen påtok seg å slutte å importere krysotilfibrer og diafragmaer 

som inneholder krysotil innen utgangen av 2017, har den driftsansvarlige senere bekreftet at importen allerede har 

opphørt ettersom det er innhentet nok krysotilfibrer til å håndtere overgangen til et alternativt materiale. Det er derfor 

hensiktsmessig å fjerne muligheten medlemsstatene har til å tillate omsetning av diafragmaer som inneholder krysotil, og 

av krysotilfibrer som utelukkende brukes til vedlikehold. 

12) En rapport om mengden krysotil som brukes i diafragmaer i anleggene som unntakene gjelder, bør framlegges for 

Kommisjonen. I Unionens regelverk om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet er det allerede fastsatt at 

arbeidsgivere skal begrense arbeidstakernes eksponering for krysotilfibrer til et minimum og i alle tilfeller under en 

fastsatt grenseverdi. Medlemsstatene kan fastsette strengere grenseverdier for slike fibrer i luft, og kan kreve regelmessig 

måling/overvåking. Resultatene av en slik måling/overvåking bør inngå i rapporten. 

13) Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

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

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/732/EU av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 332 av 

11.12.2013, s. 34). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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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 kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII post 6 kolonne 2 skal nr.1  lyde: 

 «1.  Framstilling, omsetning og bruk av slike fibrer og av produkter og stoffblandinger som 

inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt, er forbudt. 

Dersom bruk av diafragmaer som inneholder krysotil i elektrolyseanlegg som er i drift 13. juli 

2016, omfattes av et unntak gitt av en medlemsstat i samsvar med den versjonen av dette 

nummer som er i kraft fram til nevnte dato, får imidlertid første ledd ikke anvendelse før  

1. juli 2025 på bruk i disse anleggene av slike diafragmaer eller av krysotil som utelukkende 

brukes til vedlikehold av slike diafragmaer, forutsatt at slik bruk skjer i samsvar med 

vilkårene i en tillatelse som er fastsatt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU (*). 

Enhver etterfølgende bruker som drar fordel av et slikt unntak, skal innen 31. januar hvert 

kalenderår framlegge en rapport som viser mengden krysotil som er brukt i diafragmaer i 

henhold til unntaket, for medlemsstaten der det berørte elektrolyseanlegget ligger. 

Medlemsstaten skal oversende en kopi til Europakommisjonen. 

Dersom en medlemsstat for å verne arbeidstakernes helse og sikkerhet krever at krysotil i 

luften overvåkes av etterfølgende brukere, skal resultatene inngå i rapporten. 

 __________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp 

(integrert forebygging og begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1017 

av 23. juni 2016 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til uorganiske ammoniumsalter(*) 

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. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med beskyttelsesklausulen i artikkel 129 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 underrettet 

Republikken Frankrike Kommisjonen, Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») og de andre medlemsstatene 14. 

august 2013 om at den hadde truffet et midlertidig tiltak 21. juni 2013(2) for å verne allmennheten mot eksponering for 

ammoniakk fra ammoniumsalter i isolasjonsmaterialer av cellulosevatt som brukes i bygninger. 

2) Det midlertidige tiltaket ble godkjent fram til 14. oktober 2016 ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/505/EU(3) vedtatt i henhold til artikkel 129 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) Den 18. juni 2014 innledet Republikken Frankrike framgangsmåten for begrensning ved å framlegge vedlegg XV-

dokumentasjon for Byrået, i samsvar med artikkel 129 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

4) I vedlegg XV-dokumentasjonen(4) foreslås en begrensning på tilsetting av uorganiske ammoniumsalter i 

celluloseisolasjon som flammehemmende midler, ettersom de under visse forhold fører til utslipp av ammoniakkgass. I 

dokumentasjonen foreslås 3 ppm som en grenseverdi for utslipp av ammoniakk fra celluloseisolasjon som er behandlet 

med uorganiske ammoniumsalter, snarere enn en grenseverdi for innhold av ammoniumsalter i celluloseisolasjon. 

Dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 24.6.2016, s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Journal officiel de la République française av 3. juli 2013 om et forbud av 21. juni 2013 mot å bringe i omsetning, importere, selge, 

formidle eller produsere isolasjonsmaterialer av cellulosevatt med tilsatte ammoniumsalter. Utkastet til avgjørelsen ble først inngitt til 

Kommisjonen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. oktober 2013 om godkjenning av det midlertidige tiltaket truffet av Republikken 

Frankrike i samsvar med artikkel 129 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å begrense bruken av ammoniumsalter i isolasjonsmaterialer av cellulosevatt (EUT  

L 275 av 16.10.2013, s. 52). 

(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517 

2017/EØS/36/19 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/113 

 

5) Den 3. mars 2015 vedtok Byråets komité for risikovurdering (RAC) en uttalelse om begrensningen som er foreslått i 

vedlegg XV-dokumentasjonen, der det konkluderes med at utslipp av ammoniakk fra stoffblandinger og produkter av 

celluloseisolasjonsmateriale utgjør en risiko for menneskers helse som må motvirkes. RAC konkluderte videre med at 

den foreslåtte begrensningen, som endret av RAC, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe 

den påviste risikoen med henblikk på tiltakets virkning for å redusere risikoen. 

6) RAC foreslo at begrensningen skal omfatte omsetning av celluloseisolasjon som inneholder uorganiske 

ammoniumsalter, både i form av stoffblandinger og produkter. RAC anbefalte at begrensningen skal pålegge 

leverandører av stoffblandinger av celluloseisolasjonsmateriale å formidle nedover forsyningskjeden og i siste instans til 

sluttbrukerne (profesjonelle brukere og forbrukere) hva som var største tillatte belastning(1) for stoffblandingen av 

celluloseisolasjonsmateriale som ble brukt i forsøket før omsetning for å vise at kravene var oppfylt, for eksempel 

gjennom dokumentasjonen som følger med stoffblandingen, eller ved  merking. Begrensningen bør også omfatte krav 

om at største tillatte belastning som formidles av leverandøren, ikke overskrides når stoffblandinger av 

celluloseisolasjonsmateriale brukes av etterfølgende brukere, slik at utslippene av ammoniakk ikke overstiger nivået 

fastsatt i forsøket før omsetning. RAC anbefalte også at stoffblandinger av celluloseisolasjonsmateriale som brukes bare 

til produksjon av celluloseisolasjonsprodukter, som unntak ikke behøver å overholde grenseverdien for utslipp av 

ammoniakk ettersom produktet selv må overholde utslippsgrenseverdien når det bringes i omsetning eller brukes. 

7) Den 10. juni 2015 vedtok Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») en uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen i vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalte at den foreslåtte begrensningen, som endret av SEAC, er det 

best egnede tiltaket på unionsplan for å bekjempe den påviste risikoen med hensyn til forholdsmessigheten mellom 

sosioøkonomiske fordeler og sosioøkonomiske kostnader. 

8) SEAC fastslo at markedsdeltakerne bør få en frist på to år, snarere enn ett år som er foreslått i vedlegg XV-

dokumentasjonen, for å gi dem tilstrekkelig tid til å sikre at utslipp av ammoniakk fra celluloseisolasjon som inneholder 

uorganiske ammoniumsalter, er under den angitte grenseverdien for utslipp. 

9) RAC og SEAC sluttet seg til Republikken Frankrikes vurdering at det ikke bør gis et unntak for celluloseisolasjon 

behandlet med uorganiske ammoniumsalter, til utendørs bruk. 

10) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

11) Den 25. juni 2015 framla Byrået uttalelsene fra RAC og SEAC(2) for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene 

konkluderte Kommisjonen med at celluloseisolasjon som er behandlet med uorganiske ammoniumsalter, utgjør en 

uakseptabel risiko for menneskers helse når utslippet av ammoniakk når eller overstiger en konsentrasjon på 3 ppm 

under de angitte prøvingsforholdene. 

12) Det finnes for tiden ingen bestemt metode for å måle utslipp av ammoniakk fra celluloseisolasjon som er behandlet med 

uorganiske ammoniumsalter. Derfor bør en eksisterende forsøksmetode, teknisk spesifikasjon CEN/TS 16516, tilpasses 

slik at den kan brukes til å fastslå om begrensningen for uorganiske ammoniumsalter overholdes, fram til det utvikles en 

egen metode. 

13) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å sikre at utslippene av ammoniakk ikke overskrider 

den angitte grenseverdien dersom uorganiske ammoniumsalter brukes i celluloseisolasjon. Anvendelsen av 

begrensningen for uorganiske ammoniumsalter bør derfor utsettes. Av hensyn til kontinuiteten og rettssikkerheten bør 

begrensningen imidlertid få anvendelse umiddelbart etter ikrafttredelsen av denne forordning i en medlemsstat som 

allerede har truffet nasjonale tiltak som begrenser bruken av ammoniumsalter i celluloseisolasjon, og som er godkjent av 

Kommisjonen innenfor rammen av framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak i henhold til REACH. 

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

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(1) Celluloseisolasjonens belastning (angitt f.eks. i kg/m2) uttrykkes i tykkelse (angitt f.eks. i m) og tetthet (angitt f.eks. i kg/m3). 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d 
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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 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. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«65. Uorganiske 

ammoniumsalter 

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes i stoffblandinger eller produkter av 

celluloseisolasjonsmateriale etter 14. juli 2018 med mindre utslippet av ammoniakk fra 

stoffblandingene eller produktene gir en konsentrasjon på mindre enn 3 ppm per 

volumenhet (2,12 mg/m3) under prøvingsforholdene angitt i nr. 4. 

 En leverandør av stoffblandinger av celluloseisolasjonsmateriale som inneholder 

uorganiske ammoniumsalter, skal underrette mottakeren eller forbrukeren om 

stoffblandingens største tillatte belastning uttrykt i tykkelse og tetthet. 

 En etterfølgende bruker av en stoffblanding av celluloseisolasjonsmateriale som 

inneholder uorganiske ammoniumsalter, skal sikre at den største tillatte belastningen 

som er angitt av leverandøren, ikke overskrides. 

2.  Som unntak får nr. 1 ikke anvendelse på omsetning av stoffblandinger av 

celluloseisolasjonsmateriale som utelukkende brukes til produksjon av 

celluloseisolasjonsprodukter, eller på bruk av slike stoffblandinger til produksjon av 

celluloseisolasjonsprodukter. 

3.  Når det gjelder en medlemsstat som 14. juli 2016 allerede har truffet nasjonale 

midlertidige tiltak som er godkjent av Kommisjonen i henhold til artikkel 129 nr. 2 

bokstav a), får bestemmelsene i nr. 1 og 2 anvendelse fra nevnte dato. 

4.  Overholdelse av utslippsgrenseverdiene nevnt i nr. 1 første ledd skal dokumenteres i 

samsvar med teknisk spesifikasjon CEN/TS 16516 med følgende tilpasninger: 

a)  Forsøkets varighet skal være minst 14 dager i stedet for 28 dager. 

b)  Utslippet av ammoniakkgass skal måles minst én gang per dag under hele forsøket. 

c)  Utslippsgrenseverdien skal ikke nås eller overskrides ved noen måling under 

forsøket. 

d)  Den relative fuktigheten skal være 90 % i stedet for 50 %. 

e)  Det skal brukes en egnet metode for å måle utslippet av ammoniakkgass. 

f)  Belastningen uttrykt i tykkelse og tetthet skal registreres ved prøvetaking av 

stoffblandingene eller produktene av celluloseisolasjonsmateriale som skal prøves.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/823 

av 25. mai 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og 

saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans(*) 

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 93 nr. 4 

og artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved gjennomgåelsen av kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008(2) ble det konkludert med at flere aspekter ved 

forordning (EF) nr. 771/2008 bør endres. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(3) gis Byrået myndighet til å treffe visse 

enkeltbeslutninger, og klageinstansen opprettet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 gis myndighet til å avgjøre 

klager på beslutningene nevnt i artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendig å fastsette 

regler for klager på beslutningene nevnt i artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Gebyrer for klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012 er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013(4). Det er derfor nødvendig å fastsette regler for gebyrer 

for klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Ettersom klageinstansen utgjør en permanent del av Byrået, er det nødvendig å sikre at klager kan behandles innenfor et 

rimelig tidsrom. Det bør derfor være mulig å fordele klager til tilleggs- eller varamedlemmer. 

5) Gjeldende praksis tilsier også at det er hensiktsmessig å gi partene mulighet til å nå en minnelig avtale. For å øke 

åpenheten bør et medlem av klageinstansen utpekes til å legge til rette for en slik minnelig avtale. Et sammendrag av 

avtalen bør være offentlig tilgjengelig på Byråets nettsted. 

6) For å sikre klageinstansens uavhengighet skal registerføreren utnevnes direkte av lederen for klageinstansen. 

7) Av hensyn til rettssikkerheten er det også hensiktsmessig å presisere de eksisterende bestemmelsene om anmodninger 

om fortrolig behandling, særlig at opplysningene som skal inngå i kunngjøringen, ikke kan betraktes som fortrolige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 26.5.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 av 1. august 2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det 

europeiske kjemikaliebyrås klageinstans (EUT L 206 av 2.8.2008, s. 5). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 19.6.2013, s. 17). 
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8) For å sikre intervenientenes faktiske deltaking bør framgangsmåten for intervensjon forenkles for å sikre ytterligere 

klarhet, og fristen for inngivelse av en søknad om intervensjon bør forlenges. I tilfeller som gjelder avdeling VI kapittel 

2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør medlemsstatene kunne inngi en søknad om intervensjon uten å måtte begrunne 

sin interesse i utfallet av saken. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å presisere bestemmelsene om kostnader i den forstand at partene 

bærer sine egne kostnader. 

10) For å lette klageadgangen og redusere kostnadene er det også hensiktsmessig å presisere at partene kan representeres av 

en person med myndighet til å handle på vedkommendes vegne, og ikke nødvendigvis av en representant med fullmakt. 

11) 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 

Forordning (EF) nr. 771/2008 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, 25. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 771/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  For å sikre at klager kan behandles innenfor et rimelig tidsrom, kan lederen etter samråd med Byråets styre fordele 

klager til tilleggs- eller varamedlemmer. I slike tilfeller kan lederen utpeke en stedfortredende leder.» 

2) Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Minnelig avtale 

For å fremme saken kan lederen for klageinstansen oppfordre partene til å nå en minnelig avtale. I slike tilfeller skal 

lederen utpeke et enkeltmedlem som skal legge til rette for en minnelig avtale. Lederen skal underrette partene om 

beslutningen om å utpeke et enkeltmedlem. 

Dersom partene når en minnelig avtale, skal enkeltmedlemmet avslutte saken og et sammendrag av avtalen skal 

offentliggjøres på Byråets nettsted. Dersom en minnelig avtale ikke nås innen to måneder etter beslutningen om å tildele 

saken til et enkeltmedlem, skal saken henvises tilbake til klageinstansen.» 

3) Ny artikkel 1b skal lyde: 

«Artikkel 1b 

Trekke en klage 

Dersom en klage trekkes, skal lederen avslutte saken.» 

4) I artikkel 5 skal nr. 4 og 5 lyde: 

«4.  Registreringskontorets personale, herunder registerføreren, skal ikke delta i noen del av Byråets saksbehandling som 

gjelder beslutninger som kan påklages i henhold til artikkel 91 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller i henhold til 

artikkel 77 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*). 

5.  Klageinstansen skal bistås i sitt arbeid av en registerfører som skal utnevnes av lederen. 

Lederen skal ha ledelsesmessig og organisatorisk fullmakt til å instruere registerføreren i saker som gjelder utøvelsen av 

klageinstansens oppgaver. 

______________ 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk 

av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1).» 

5) I artikkel 6 nr. 1 skal bokstav g) lyde: 

«g)  når det er aktuelt, en angivelse av hvilke opplysninger i klageerklæringen som skal betraktes som fortrolige, og 

hvorfor,» 

6) I artikkel 6 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Dokumentasjon på innbetalt klagegebyr i henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller eventuelt i 

henhold til artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013(*) skal vedlegges klageerklæringen. 

______________ 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det 

europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 19.6.2013, s. 17).»  
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7) I artikkel 6 nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Denne fristen får oppsettende virkning på tidsfristen fastsatt i artikkel 93 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006.» 

8) I artikkel 6 nr. 5 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom beslutningen som klagen gjelder, er rettet til en annen enn klageren, skal registerføreren underrette 

vedkommende om at beslutningen er påklaget.» 

9) I artikkel 6 nr. 6 skal annet ledd lyde: 

«Med forbehold for første ledd skal lederen avgjøre om opplysningene klageren har gitt i henhold til nr. 1 bokstav g) skal 

betraktes som fortrolige, og skal sikre at alle opplysninger som betraktes som fortrolige, ikke offentliggjøres i 

kunngjøringen. De praktiske enkeltheter ved offentliggjøringen skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten i artikkel 27 

nr. 3.» 

10) I artikkel 7 nr. 2 skal bokstav d) lyde: 

«d)  når det er aktuelt, en angivelse av hvilke opplysninger i tilsvaret som skal betraktes som fortrolige, og hvorfor,» 

11) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Intervensjon 

1.  Enhver person som kan godtgjøre en interesse i utfallet av en sak innbrakt for klageinstansen, kan intervenere i 

klageinstansens saksbehandling. 

Som unntak fra første ledd i tilfeller som gjelder avdeling VI kapittel 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan 

medlemsstaten hvis vedkommende myndighet har utført vurderingen av stoffet, gripe inn uten å måtte godtgjøre en 

interesse i utfallet av saken. 

2.  En søknad med en redegjørelse for omstendighetene som gir intervensjonsrett, skal inngis innen tre uker etter 

offentliggjøring av kunngjøringen nevnt i artikkel 6 nr. 6. 

3.  Intervensjonen skal være begrenset til å helt eller delvis støtte eller bestride de påstander en av partene har nedlagt. 

Intervensjonen skal ikke gi de samme prosessuelle rettigheter som er tillagt partene, og skal være underordnet 

hovedforhandlingen. Intervensjonen mister sitt formål dersom saken strykes fra klageinstansens register som følge av at en 

part trekker tilbake eller trekker seg fra saken eller partene når en minnelig avtale, eller dersom klageerklæringen avvises. 

Intervenienter skal tre inn i saken slik den foreligger på tidspunktet for intervensjonen. 

4.  En søknad om intervensjon skal inneholde 

a)  en beskrivelse av saken, 

b)  partenes navn, 

c)  intervenientens navn og adresse, 

d)  dersom intervenienten har utnevnt en representant i samsvar med artikkel 9, representantens navn og 

forretningsadresse, 

e)  en adresse for forkynnelse, dersom den er forskjellig fra adressene under bokstav c) og d), 

f)  de påstander én eller flere av partene har nedlagt som intervenienten ønsker å støtte gjennom intervensjonen,  
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g)  en redegjørelse for omstendighetene som gir intervensjonsrett, 

h)  en angivelse av hvorvidt intervenienten samtykker i at avgjørelsen forkynnes for vedkommende, eventuelt for 

vedkommendes representant, per telefaks, e-post eller andre tekniske kommunikasjonsmidler. 

Søknaden om intervensjon skal forkynnes for partene for å innhente eventuelle kommentarer de har til søknaden før 

klageinstansen treffer beslutning om den. 

5.  Dersom klageinstansen beslutter å tillate intervensjonen, skal intervenienten motta en kopi av alle prosesskrifter som 

er forkynt for partene, og som partene har framlagt for klageinstansen for dette formålet. Fortrolige opplysninger eller 

dokumenter skal ikke tas med. 

6.  Klageinstansen skal avgjøre om en søknad om intervensjon skal godkjennes eller ikke. 

Dersom klageinstansen tillater intervensjonen, skal lederen fastsette en frist for når intervenienten kan framlegge en 

intervensjonserklæring. 

Intervensjonserklæringen skal inneholde 

a)  en erklæring om intervenientens påstander, som helt eller delvis støtter eller bestrider de påstander en av partene har 

nedlagt, 

b)  klagegrunnene samt de faktiske og rettslige forhold som påberopes, 

c)  når det er aktuelt, de beviser som framlegges som støtte, 

d)  når det er aktuelt, angivelse av hvilke opplysninger i søknaden om å intervenere som skal betraktes som fortrolige, og 

hvorfor, 

Etter at intervensjonserklæringen er inngitt, kan lederen fastsette en frist for når partene kan svare på erklæringen. 

7.  Intervenienter skal bære sine egne kostnader.» 

12) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Representasjon 

Dersom en part eller en intervenient har utnevnt en representant, skal representanten framlegge bevis på myndigheten til å 

handle fra parten eller intervenienten som vedkommende representerer.» 

13) I artikkel 11 nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  klagen gjelder ikke en beslutning nevnt i artikkel 91 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikkel 77 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012,» 

14) I artikkel 13 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Høringene i klageinstansen skal være offentlige, med mindre klageinstansen i behørig begrunnede tilfeller og på eget 

initiativ eller på anmodning fra en av partene beslutter noe annet.» 

15) I artikkel 15 nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  å legge til rette for en minnelig avtale mellom partene.» 

16) Ny artikkel 17a skal lyde: 

«Artikkel 17a 

Kostnader 

Partene skal bære sine egne kostnader.» 
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17) I artikkel 21 nr. 1 skal bokstav h) lyde: 

«h)  klageinstansens beslutning, herunder om nødvendig tilkjenning av kostnader for bevisopptak og beslutning om 

tilbakebetaling av gebyrer i henhold til artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller artikkel 4 nr. 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013.» 

18) I artikkel 21 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6.  Lederen skal avgjøre om opplysningene som klageren har gitt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav g), Byrået har gitt i 

henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav d) eller en intervenient har gitt i henhold til artikkel 8 nr. 6 bokstav d), skal betraktes 

som fortrolige. Lederen skal sikre at alle opplysninger som betraktes som fortrolige, ikke offentliggjøres i den endelige 

beslutningen.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1179 

av 19. juli 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 37 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av 

farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av 

kriteriene i del 2–5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte 

klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(2). 

2) Ettersom direktiv 67/548/EØF er opphevet med virkning fra 1. juni 2015, bør tabell 3.2 i del 3 i vedlegg VI utgå. For å 

lette overgangen til full anvendelse av forordning (EF) nr. 1272/2008 bør tabellen imidlertid ikke utgå før 1. juni 2017. 

3) Forslag om ny, ajourført eller slettet harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er inngitt til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i henhold til artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På bakgrunn av uttalelsene Komiteen for 

risikovurdering (RAC) ved Det europeiske kjemikaliebyrå har avgitt om nevnte forslag, samt kommentarene fra berørte 

parter, er det hensiktsmessig å innføre, ajourføre eller slette den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av visse 

stoffer. 

4) Med hensyn til stoffet bly foreslår RAC i sin vitenskapelige uttalelse av 5. desember 2013 å klassifisere det som 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A. I lys av mangelen på klarhet rundt biotilgjengeligheten av bly i massiv form bør det 

imidlertid skilles mellom massiv form (partikkelstørrelse på mer enn eller lik 1 mm) og pulverform (partikkelstørrelse 

på mindre enn 1 mm). Det bør derfor innføres en særlig konsentrasjonsgrense på ≥ 0,03 % for pulverformen og en 

generiskkonsentrasjonsgrensepå.for den massive formen % 0,3 ≤ 

5) For kobberholdige stoffer bør den miljøklassifisering som anbefales i uttalelsene fra RAC av 4. desember 2014, 

oppføres i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ettersom det finnes tilstrekkelig vitenskapelig bevis som gjør 

denne nye klassifiseringen berettiget. De foreslåtte M-faktorene for langsiktig fare for vannmiljøet bør imidlertid ikke 

oppføres ettersom de må vurderes nærmere av RAC i lys av vitenskapelige data om giftighet i vann som ble framlagt av 

industrien etter at uttalelsen fra RAC ble videresendt til Kommisjonen. 

6) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

7) Det bør ikke kreves at de nye harmoniserte klassifiseringene overholdes umiddelbart, ettersom leverandørene trenger en 

viss tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye klassifiseringene, og til å selge 

eksisterende lagerbeholdninger. Denne tidsperioden vil også være nødvendig for at leverandørene skal kunne tilpasse 

seg og oppfylle andre lovgivningsmessige forpliktelser som følger av de nye harmoniserte klassifiseringene av stoffer, 

blant annet de som fastsettes i artikkel 22 bokstav f) eller artikkel 23 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 20.7.2016, s.11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

2017/EØS/36/21 
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nr. 1907/2006(1), artikkel 50 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(2) eller artikkel 44 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3). 

8) I tråd med overgangsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillater at de nye bestemmelsene kan 

anvendes tidligere på frivillig grunnlag, bør leverandørene ha mulighet til å anvende de nye harmoniserte 

klassifiseringene og å tilpasse merkingen og emballeringen på frivillig grunnlag før fristen for samsvar. 

9) 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 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

2) I vedlegg VII utgår tabell 3.2. 

Artikkel 2 

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. mars 2018. 

Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 1. juni 2017. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. mars 2018 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 
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ANNEX 

Table 3.1 of Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended as follows: 

a)  the entries corresponding to index numbers 607-331-00-5 and 609-066-00-0 are deleted; 

b)  the entries corresponding to index numbers, 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-

9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 and 616-207-00-X are 

replaced by the following entries respectively: 

Index No 
International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘006-035-00-8 pirimicarb (ISO); 2-

(dimethylamino)-5,6-

dimethylpyrimidin-4-yl 

dimethylcarbamate 

245-430-1 23103-98-2 Carc. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H331 

H301 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H351 

H331 

H301 

H317 

H410 

 M = 10 

M = 100’ 

 

‘029-002-00-X dicopper oxide; 

copper (I) oxide 

215-270-7 1317-39-1 Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H302 

H318 

H400 

H410 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H332 

H302 

H318 

H410 

 M =’100  

‘602-020-00-0 1,2-dichloropropane; 

propylene dichloride 

201-152-2 78-87-5 Flam. Liq. 2 

Carc. 1B 

Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 4* 

H225 

H350 

H332 

H302 

GHS02 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H225 

H350 

H332 

H302’ 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘602-033-00-1 chlorobenzene 203-628-5 108-90-7 Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Aquatic Chronic 2 

H226 

H332 

H315 

H411 

GHS02 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H226 

H332 

H315 

H411’ 

   

‘603-055-00-4 propylene oxide; 

1,2-epoxypropane; 

methyloxirane 

200-879-2 75-56-9 Flam. Liq. 1 

Carc. 1B 

Muta. 1B 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

STOT SE 3 

Eye Irrit. 2 

H224 

H350 

H340 

H331 

H311 

H302 

H335 

H319 

GHS02 

GHS08 

GHS06 

Dgr 

H224 

H350 

H340 

H331 

H311 

H302 

H335 

H319’ 

   

‘604-030-00-0 bisphenol A; 

4,4′-

isopropylidenediphenol 

201-245-8 80-05-7 Repr. 1B 

STOT SE 3 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

H360F 

H335 

H318 

H317 

GHS08 

GHS05 

GHS07 

Dgr 

H360F 

H335 

H318 

H317’ 

   

‘604-092-00-9 phenol, dodecyl-, 

branched; [1] 

phenol, 2-dodecyl-, 

branched; [2] 

phenol, 3-dodecyl-, 

branched; [3] 

phenol, 4-dodecyl-, 

branched; [4] 

phenol, (tetrapropenyl) 

derivatives [5] 

310-154-3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

121158-58-5 

[1] 

[2] 

[3] 

210555-94-5 

[4] 

74499-35-7 

[5] 

Repr. 1B 

Skin Corr. 1C 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360F 

H314 

H318 

H400 

H410 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H360F 

H314 

H410 

 M = 10 

M =’10 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘605-013-00-0 chloralose (INN); 

(R)-1,2-O-(2,2,2-

trichloroethylidene)-α-

D-glucofuranose; 

glucochloralose; 

anhydroglucochloral 

240-016-7 15879-93-3 Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 3 

STOT SE 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H301 

H336 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H332 

H301 

H336 

H410 

 M = 10 

M = 10 

C’ 

‘605-022-00-X glutaral; glutaraldehyde; 

1,5-pentanedial 

203-856-5 111-30-8 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

STOT SE 3 

Skin Corr. 1B 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 2 

H330 

H301 

H335 

H314 

H334 

H317 

H400 

H411 

GHS06 

GHS05 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H330 

H301 

H335 

H314 

H334 

H317 

H410 

EUH071 STOT SE 3; H335: 0,5 % 

≤C% 5 > 

M =’1 

 

‘606-014-00-9 chlorophacinone (ISO); 

2-[(4-

chlorophenyl)(phenyl)ac

etyl]-1H-indene-

1,3(2H)-dione 

223-003-0 3691-35-8 Repr. 1B 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

 Repr. 1B; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 0,1 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood): 

0,01C% 0,1 >≥% 

M = 1 

M =’1 

 

‘606-021-00-7 N-methyl-2-pyrrolidone; 

1-methyl-2-pyrrolidone 

212-828-1 872-50-4 Repr. 1B 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

H360D*** 

H335 

H315 

H319 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H360D*** 

H335 

H315 

H319 

 STOT SE 3; H335: C 

≥ 10’% 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘607-056-00-0 warfarin (ISO); 

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-

phenylbutyl)-2H-

chromen-2-one; [1] 

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-

1-phenylbutyl)-2-

benzopyrone; [2] 

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-

1-phenylbutyl)-2-

benzopyrone [3] 

201-377-6 

[1] 

226-907-3 

[2] 

226-908-9 

[3] 

81-81-2 [1] 

5543-57-7 

[2] 

5543-58-8 

[3] 

Repr. 1A 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Aquatic Chronic 2 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H411 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H411 

 Repr. 1A; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 0,5 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood):0,05C0,5 >≥% 

%’ 

 

‘607-059-00-7 coumatetralyl (ISO); 4-

hydroxy-3-(1,2,3,4-

tetrahydro-1-

naphthyl)coumarin 

227-424-0 5836-29-3 Repr. 1B 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H311 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H311 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

 Repr. 1B; H360D: C 

≥ 0,003 % 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 1,0 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood)0,1C1,0 >≥% 

% 

M =’10 

 

‘607-157-00-X difenacoum (ISO); 3-(3-

biphenyl-4-yl-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naphthyl)-

4-hydroxycoumarin 

259-978-4 56073-07-5 Repr. 1B 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

 Repr. 1B; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 0,02 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood): 

0,002C% 0,02 >≥% 

M = 10 

M =’10 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘607-172-00-1 brodifacoum (ISO); 

4-hydroxy-3-(3-(4′-

bromo-4-biphenylyl)-

1,2,3,4-tetrahydro-1-

naphthyl)coumarin 

259-980-5 56073-10-0 Repr. 1A 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

 Repr. 1A; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 0,02 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood): 

0,002C% 0,02 >≥% 

M = 10 

M =’10 

 

‘607-375-00-5 flocoumafen (ISO); 

reaction mass of: cis-4-

hydroxy-3-(1,2,3,4-

tetrahydro-3-(4-(4-

trifluoromethylbenzylox

y)phenyl)-1-

naphthyl)coumarin and 

trans-4-hydroxy-3-

(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-

(4-trifluoromethyl-

benzyloxy)phenyl)-1-

naphthyl)coumarin 

421-960-0 90035-08-8 Repr. 1B 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 

(blood) 

H410 

 Repr. 1B; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 

(blood):C% 0,05 ≤ 

STOT RE 2; H373 

(blood): 

0,005C% 0,05 >≥% 

M = 10 

M =’10 

 

‘607-623-00-2 diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Repr. 1B H360Df GHS08 

Dgr 

H360Df’    

‘613-166-00-X flumioxazin (ISO); 

2-[7-fluoro-3-oxo-4-

(prop-2-yn-1-yl)-3,4-

dihydro-2H-1,4-

benzoxazin-6-yl]-

4,5,6,7-tetrahydro-1H-

isoindole-1,3(2H)-dione 

— 103361-09-7 Repr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H410 

 M = 1000 

M =’1000 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘613-121-00-4 chlorsulfuron (ISO); 2-

chloro-N-[[(4-methoxy-

6-methyl-1,3,5-triazin-2- 

yl)amino]carbonyl] 

benzenesulphonamide 

265-268-5 64902-72-3 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1000 

M =’100 

 

‘616-011-00-4 N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 Repr. 1B 

Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 4* 

H360D*** 

H332 

H312 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H360D*** 

H332 

H312’ 

   

‘616-037-00-6 acetochlor (ISO); 2-

chloro-N-

(ethoxymethyl)-N-(2-

ethyl-6-

methylphenyl)acetamide 

251-899-3 34256-82-1 Carc. 2 

Repr. 2 

Acute Tox. 4 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H361f 

H332 

H335 

H373 

(kidney) 

H315 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H361f 

H332 

H335 

H373 

(kidney) 

H315 

H317 

H410 

 M = 1000 

M =’100 

 

‘616-207-00-X polyhexamethylene 

biguanide hydrochloride; 

PHMB 

— 32289-58-0 

27083-27-8 

Carc. 2 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H330 

H302 

H372 

(respiratory 

tract) 

(inhalation) 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H351 

H330 

H302 

H372 

(respiratory 

tract) 

(inhalation) 

H318 

H317 

H410 

 M = 10 

M =«’10 
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c)  the following entries are inserted in accordance with the order of the index numbers: 

Index No 
International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘005-020-00-3 disodium octaborate 

anhydrous; [1] 

disodium octaborate 

tetrahydrate [2] 

234-541-0 

[1] 

234-541-0 

[2] 

12008-41-2 

[1] 

12280-03-4 

[2] 

Repr. 1B H360FD GHS08 

Dgr 

H360FD’    

‘014-046-00-4 e-glass microfibres of 

representative 

composition; [Calcium-

aluminium-silicate 

fibres with random 

orientation with the 

following representative 

composition (% given 

by weight): SiO2 50,0-

56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 

%, B2O3 5,8-10,0 %, 

Na2O < 0,6 %, K2O 

< 0,4 %, CaO 15,0-24,0 

%, MgO < 5,5 %, Fe2O3 

< 0,5 %, F2 < 1,0 %. 

Process: typically 

produced by flame 

attenuation and rotary 

process. (Additional 

individual elements may 

be present at low levels; 

the process list does not 

preclude innovation).] 

— — Carc. 1B H350i GHS08 

Dgr 

H350i   A’ 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘014-047-00-X glass microfibres of 

representative 

composition; [Calcium-

aluminium-silicate 

fibres with random 

orientation with the 

following composition 

(% given by weight): 

SiO2 55,0-60,0 %, 

Al2O3 4,0-7,0 %, 

B2O3 8,0-11,0 %, 

ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 

9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 

%, CaO 1,0-5,0 %, MgO 

0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 

%, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 

3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. 

Process: typically 

produced by flame 

attenuation and rotary 

process. (Additional 

individual elements may 

be present at low levels; 

the process list does not 

preclude innovation).] 

— — Carc. 2 H351 

(inhalation) 

GHS08 

Wng 

H351 

(inhalation) 

  A’ 

‘029-015-00-0 copper thiocyanate 214-183-1 1111-67-7 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410 EUH032 M =’10  

‘029-016-00-6 copper(II) oxide 215-269-1 1317-38-0 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M =’100  

‘029-017-00-1 dicopper chloride 

trihydroxide 

215-572-9 1332-65-6 Acute Tox. 4 

Acute Tox. 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H301 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H332 

H301 

H410 

 M =’10  



   

 

N
r. 3

6
/1

3
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
1

5
.6

.2
0

1
7
 

 
Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘029-018-00-7 tetracopper 

hexahydroxide sulphate; 

[1] 

tetracopper 

hexahydroxide sulphate 

hydrate [2] 

215-582-3 

[1] 

215-582-3 

[2] 

1333-22-8 [1] 

12527-76-3 

[2] 

Acute Tox. 4 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H302 

H410 

 M =’10  

‘029-019-01-X copper flakes (coated 

with aliphatic acid) 

— — Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H331 

H302 

H319 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H331 

H302 

H319 

H410 

 M =’10  

‘029-020-00-8 copper(II) carbonate--

copper(II) hydroxide 

(1:1) 

235-113-6 12069-69-1 Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H302 

H319 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H332 

H302 

H319 

H410 

 M =’10  

‘029-021-00-3 copper dihydroxide; 

copper(II) hydroxide 

243-815-9 20427-59-2 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330 

H302 

H318 

H400 

H410 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H330 

H302 

H318 

H410 

 M =’10  

‘029-022-00-9 bordeaux mixture; 

reaction products of 

copper sulphate with 

calcium dihydroxide 

— 8011-63-0 Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H318 

H400 

H410 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H332 

H318 

H410 

 M =’10  
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘029-023-00-4 copper sulphate 

pentahydrate 

231-847-6 7758-99-8 Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H318 

H400 

H410 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H302 

H318 

H410 

 M =’10  

‘082-013-00-1 lead powder; 

[particle diameter < 1 

mm] 

231-100-4 7439-92-1 Repr. 1A 

Lact. 

H360FD 

H362 

GHS08 

Dgr 

H360FD 

H362 

 Repr. 1A; H360D: C 

≥ 0,03’% 

 

‘082-014-00-7 lead massive: 

[particlediameter1 ≤ 

mm] 

231-100-4 7439-92-1 Repr. 1A 

Lact. 

H360FD 

H362 

GHS08 

Dgr 

H360FD 

H362’ 

   

‘605-040-00-8 hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde (INCI); 

reaction mass of 4-(4-

hydroxy-4-

methylpentyl)cyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde 

and 3-(4-hydroxy-4-

methylpentyl)cyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde; 

[1] 

4-(4-hydroxy-4-

methylpentyl)cyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde; 

[2] 

3-(4-hydroxy-4-

methylpentyl)cyclohex-

3-ene-1-carbaldehyde 

[3] 

- [1] 

250-863-4 

[2] 

257-187-9 

[3] 

130066-44-3 

[1] 

31906-04-4 

[2] 

51414-25-6 

[3] 

Skin Sens. 1A H317 GHS07 

Wng 

H317’    



   

 

N
r. 3

6
/1

3
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
1

5
.6

.2
0

1
7
 

 
Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘607-716-00-8 bromadiolone (ISO); 3-
[3-(4′-bromobiphenyl-4-
yl)-3-hydroxy-1-
phenylpropyl]-4-
hydroxy-2H-chromen-2-
one 

249-205-9 28772-56-7 Repr. 1B 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 
(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 
(blood) 

H410 

 Repr. 1B; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 
(blood):C% 0,005 ≤ 
STOT RE 2; H373 
(blood): 

0,0005C% 0,005 >≥% 

M = 1 

M = 1’ 

 

‘607-717-00-3 difethialone (ISO); 

3-[3-(4′-bromobiphenyl-
4-yl)-1,2,3,4-
tetrahydronaphthalen-1-
yl]-4-hydroxy-2H-1-
benzothiopyran-2-one 

— 104653-34-1 Repr. 1B 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

Acute Tox. 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 
(blood) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H310 

H300 

H372 
(blood) 

H410 

EUH070 Repr. 1B; H360D: 

C% 0,003 ≤ 

STOT RE 1; H372 
(blood):C% 0,02 ≤ 
STOT RE 2; H373 
(blood): 

0,002C% 0,02 >≥% 

M = 100 

M =’100 

 

‘607-718-00-9 perfluorononan-1-oic 
acid [1] and its sodium 
[2] and ammonium [3] 
salts 

206-801-3 
[1] 

[2] 

[3] 

375-95-1 [1] 

21049-39-8 
[2] 

4149-60-4 [3] 

Carc. 2 

Repr. 1B 

Lact. 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Eye Dam. 1 

H351 

H360Df 

H362 

H332 

H302 

H372 (liver, 
thymus, 
spleen) 

H318 

GSH08 

GSH07 

GHS05 

Dgr 

H351 

H360Df 

H362 

H332 

H302 

H372 (liver, 
thymus, 
spleen) 

H318’ 
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘607-719-00-4 dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 Repr. 1B 

Skin Sens. 1 

H360D 

H317 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H360D 

H317’ 

   

‘608-067-00-3 3,7-dimethylocta-2,6-
dienenitrile 

225-918-0 5146-66-7 Muta. 1B H340 GHS08 

Dgr 

H340’    

‘612-288-00-0 bupirimate (ISO); 

5-butyl-2-ethylamino-6-
methylpyrimidin-4-yl 
dimethylsulphamate 

255-391-2 41483-43-6 Carc. 2 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H317 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H317 

H410 

 M =’1  

‘612-289-00-6 triflumizole (ISO); 

(1E)-N-[4-chloro-2-
(trifluoromethyl)phenyl]
-1-(1H-imidazol-1-yl)-
2-propoxyethanimine 

— 68694-11-1 Repr. 1B 

Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H302 

H373 (liver) 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H302 

H373 (liver) 

H317 

H410 

 M = 1 

M =’1 

 

‘616-218-00-X benzovindiflupyr (ISO); 
N-[9-
(dichloromethylene)-
1,2,3,4-tetrahydro-1,4-
methanonaphthalen-5-
yl]-3-(difluoromethyl)-
1-methyl-1H-pyrazole-
4-carboxamide 

— 1072957-71-1 Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H331 

H301 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H331 

H301 

H410 

 M = 100 

M =’100 

 

‘616-219-00-5 fluopyram (ISO); N-
{}{2-[3-chloro-5-
(trifluoromethyl)pyridin
-2-yl]ethyl}}-2-
(trifluoromethyl)benzam
ide 

— 658066-35-4 Aquatic Chronic 2 H411 GHS09 H411’    
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Index No 

International Chemical 

Identification 
EC No CAS No 

Classification Labelling 

Specific Conc. Limits,  

M-factors 
Notes Hazard Class and 

Category Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Pictogram, 

Signal Word 

Code(s) 

Hazard 

statement 

Code(s) 

Suppl. 

Hazard 

statement 

Code(s) 

‘616-220-00-0 pencycuron (ISO); 1-
[(4-chlorophenyl) 
methyl]-1-cyclopentyl-
3-phenylurea 

266-096-3 66063-05-6 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M =’1 

 

‘617-023-00-2 tert-butyl hydroperoxide 200-915-7 75-91-2 Muta. 2 H341 GHS08 

Wng 

H341’»    

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/137 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1068 

av 1. juli 2016 

om godkjenning av N-syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter N-syklopropyl-1,3,5-

triazin-2,4,6-triamin (cyromazin). 

2) Cyromazin er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter for å bekjempe andre 

leddyr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Hellas ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 28. august 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

10. desember 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder cyromazin, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

6) Cyromazin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Ettersom cyromazin oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent (vP) i samsvar med vedlegg XIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3), bør behandlede produkter som er behandlet med eller 

inneholder cyromazin, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 2.7.2016, s.13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2017/EØS/36/22 



Nr. 36/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

N-syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 1. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Cyromazin IUPAC-betegnelse: 

N-syklopropyl-1,3,5-

triazin-2,4,6-triamin 

EF-nr.: 266-257-8 

CAS-nr.: 66215-27-8 

950 g/kg 1. januar 

2018 

31. desember 

2027 

18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  yrkesbrukere, 

b)  overflatevann, sediment og jordbunn når produktene brukes i 

husdyrlokaler. 

3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet produkt som 

er behandlet med eller inneholder cyromazin, skal påse at etiketten til det 

behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 36/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1083 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av aminer, N-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter aminer, N-C10–16-

alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre. 

2) Aminer, N-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter av type 2, desinfeksjonsmidler til privat bruk og bruk i 

det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter, type 3, biocidprodukter beregnet på veterinærhygiene og type 4, 

desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer, som beskrevet i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2, 3 og 4 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Irland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 30. august 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 15. april Det 

europeiske kjemikaliebyrås uttalelse om bruk i produkter av type 3 og 8. desember 2015 om bruk i produkter av type 2 

og 4, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 3 og 4 som inneholder aminer, N-C10–16-alkyltrimetylendi-, 

reaksjonsprodukter med kloreddiksyre forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at 

visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Aminer, N-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre bør derfor godkjennes til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Når det gjelder bruk i produkter av type 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder aminer, N-C10–16-

alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre, og som inngår i materialer og gjenstander beregnet på å 

komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4). Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommisjonen har 

fastsatt spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i nevnte 

forordning, eller har fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

2017/EØS/36/23 
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8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Aminer, N-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet (1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Aminer, n-C10-16-

alkyltrimetylendi-, 

reaksjonsprodukter 

med kloreddiksyre 

IUPAC-betegnelse: 

Aminer, n-C10-16-

alkyltrimetylendi-, 

reaksjonsprodukter med 

kloreddiksyre 

EF-nr.: Ikke relevant 

CAS-nr.: 139734-65-9 

Teoretisk beregnet tørrvekt 

1 000 g/kg (100,0 

vektprosent). 

Det framstilte aktive stoffet 

er en vandig løsning som 

inneholder 160–220 g/kg 

aminer, N-C10–16-

alkyltrimetylendi-, 

reaksjonsprodukter med 

kloreddiksyre (16–22 

vektprosent). 

1. januar 

2018 

31. desember 

2027 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  yrkesbrukere, 

b)  barn når produktene brukes på institusjoner, 

c)  overflatevann og sediment når produktene brukes i 

industriområder eller på institusjoner, 

d)  jord når produktene brukes i industriområder. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  yrkesbrukere, 

b)  overflatevann og sediment når produktene brukes til 

(i) desinfeksjon av husdyrlokaler, (ii) desinfeksjon av kjøretøyer 

som brukes til transport av dyr, (iii) desinfeksjon av fottøy og 

dyrehover, 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet (1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      c)  jord når produktene brukes til desinfeksjon av kjøretøyer som 

brukes til transport av dyr, 

d)  mikroorganismer i renseanlegget når produktene brukes til 

desinfeksjon av fottøy og dyrehover/-klover. 

3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 (2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 (3) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  yrkesbrukere, 

b)  overflatevann og sediment når produktene brukes i (i) anlegg for 

næringsmiddel-, drikke- og melkeproduksjon, (ii) melkefjøs, (iii) 

slakterier og slaktehus samt (iv) storkjøkken og kantiner, 

c)  jord når produktene brukes i (i) anlegg for næringsmiddel-, 

drikke- og melkeproduksjon, (ii) slakterier og slaktehus samt (iii) 

storkjøkken og kantiner. 



   

 

N
r. 3

6
/1

4
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
1

5
.6

.2
0

1
7
 

 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet (1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) 

nr. 396/2005 vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

4)  Produktene skal ikke inngå i materialer og gjenstander som er 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004, med mindre 

Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av aminer, 

N-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre 

til næringsmidler eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike 

grenser ikke er nødvendige. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/145 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1084 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av bifenyl-2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter bifenyl-2-ol. 

2) Bifenyl-2-ol er vurdert til bruk i produkter av type 3, veterinærhygiene, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3) Spania ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 2. juni 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 8. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 3 som inneholder bifenyl-2-ol, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

6) Bifenyl-2-ol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 3, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2017/EØS/36/24 



Nr. 36/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bifenyl-2-ol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive  

stoffet (1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Bifenyl-2-ol IUPAC-betegnelse: 

ortofenylfenol 

EF-nr.: 201-993-5 

CAS-nr.: 90-43-7 

995 g/kg 1. januar 2018 31. desember 2027 3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1.  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2.  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som 

er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) overflatevann, sediment og jordbunn. 

3.  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 (2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 (3) 

vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier 

ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 36/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1085 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter Bacillus subtilis. 

2) Som følge av vurderingen av det aktive stoffet som opprinnelig ble meldt, ble det klart at det faktisk tilhørte arten 

Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06. Vurderingen gjorde det ikke mulig å trekke konklusjoner om andre stoffer 

som faller inn under definisjonen av Bacillus subtilis på ovennevnte liste over aktive stoffer i delegert forordning (EF) 

nr. 1062/2014. Denne godkjenningen bør derfor omfatte bare Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06. 

(3) Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 er vurdert til bruk i produkter av type 3, veterinærhygiene, som beskrevet i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 22. september 2014. 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

10. desember 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

6) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 3 som inneholder Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 3, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2017/EØS/36/25 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/149 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet (1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

stamme ISB06 

Ikke relevant Ingen relevante urenheter 1. januar 2018 31. desember 

2027 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1.  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2.  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/151 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1086 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 6(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-brom-2-

(brommetyl)pentandinitril (DBDCB). 

2) DBDCB er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkttype 

6, konserveringsmidler til bruk i beholdere, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 6 

som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Den tsjekkiske republikk ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen 

med sine anbefalinger 21. januar 2009. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 10. 

desember 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 6 som inneholder DBDCB, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) DBDCB bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Ettersom DBDCB oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1 som definert i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4), bør behandlede produkter som er behandlet med eller 

inneholder DBDCB, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) 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 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2017/EØS/36/26 



Nr. 36/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive  

stoffet (1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

2-brom-2-

(brommetyl)pentan-

dinitril (DBDCB) 

IUPAC-betegnelse: 

2-brom-2-

(brommetyl)pentandinitril 

EF-nr.: 252-681-0 

CAS-nr.: 35691-65-7 

980 g/kg 1. januar 2018 31. desember 2027 6 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko 

og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som 

er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

industrielle brukere og yrkesbrukere. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder 2-brom-2-

(brommetyl)pentandinitril (DBDCB), skal påse at etiketten til det 

behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 

nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 36/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1087 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av tolylfluanid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter tolylfluanid. 

2) Tolylfluanid er vurdert til bruk i produkttype 7, konserveringsmidler for film, som beskrevet i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 17. mars 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 9. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 7 som inneholder tolylfluanid, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

6) Tolylfluanid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 7, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Ettersom tolylfluanid oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1 som definert i vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), bør behandlede produkter som er behandlet med eller 

inneholder tolylfluanid, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) 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 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2017/EØS/36/27 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/155 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tolylfluanid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive  

stoffet (1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Tolylfluanid IUPAC-betegnelse: 

N-(diklorfluormetyltio)-

N′,N′-dimetyl-N-p-

tolylsulfamid 

EF-nr.: 211-986-9 

CAS-nr.: 731-27-1 

96 vektprosent 1. januar 2018 31. desember 2027 7 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1.  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko 

og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2.  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som 

er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  industrielle brukere eller yrkesbrukere, 

b)  ikke-yrkesbrukere som bruker behandlede malinger som 

inneholder tolylfluanid som konserveringsmiddel for film, 

c)  overflatevann, jord og grunnvann, herunder risikoen fra 

nedbrytingsprodukter. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder tolylfluanid, skal 

påse at etiketten til det behandlede produktet inneholder 

opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/157 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1088 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kobber, som skal 

betegnes som kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) som følge av vurderingen. 

2) Kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) er vurdert til bruk i produkter av type 21, grohemmende midler, som 

beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 31. oktober 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 9. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 21 som inneholder kobberflak (med et ytre lag av alifatisk 

syre), forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Det bør bekreftes ytterligere at risikoen ved bruk av grohemmende midler er akseptabel, og at de foreslåtte 

risikoreduserende tiltakene er hensiktsmessige. For at det ved fornying av godkjenninger av eksisterende aktive stoffer i 

grohemmende midler skal være lettere å undersøke og sammenligne risikoen og fordelene ved disse stoffene og de 

risikoreduserende tiltakene som anvendes, bør utløpsdatoen for godkjenningen av alle disse stoffene være den samme. 

7) Kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at 

visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2017/EØS/36/28 



Nr. 36/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet (1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Vilkår 

Kobberflak (med et 

ytre lag av alifatisk 

syre) 

IUPAC-betegnelse: 

Kobber 

EF-nr.: 231-159-6 

CAS-nr.: 7440-50-8 

95,3 vektprosent 1. januar 2018 31. desember 2025 21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Dersom produkter som inneholder kobberflak (med et ytre 

lag av alifatisk syre), senere godkjennes for bruk av ikke-

yrkesbrukere, skal personer som gjør produkter tilgjengelige 

på markedet for ikke-yrkesbrukere, sørge for at produktene 

leveres med egnede hansker. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter, skal produktene 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand til de 

behandlede overflatene er tørre. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at bruk samt 

vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal foregå innenfor 

et lukket område, på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag med spillbeskyttelse eller på jord dekket med et 

ugjennomtrengelig materiale, for å unngå spill og minske 

utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller avfall som 

inneholder kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre), 

skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 
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Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet (1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Vilkår 

      4)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2)  

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/161 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1089 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av dikobberoksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter dikobberoksid. 

2) Dikobberoksid er vurdert til bruk i produkttype 21, grohemmende midler, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 31. oktober 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 9. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 21 som inneholder dikobberoksid, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Det bør bekreftes ytterligere at risikoen ved bruk av grohemmende midler er akseptabel, og at de foreslåtte 

risikoreduserende tiltakene er hensiktsmessige. For at det ved fornying av godkjenninger av eksisterende aktive stoffer i 

grohemmende midler skal være lettere å undersøke og sammenligne risikoen og fordelene ved disse stoffene og de 

risikoreduserende tiltakene som anvendes, bør utløpsdatoen for godkjenningen av alle disse stoffene være den samme. 

7) Dikobberoksid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2017/EØS/36/29 



Nr. 36/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dikobberoksid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Dikobberoksid IUPAC-betegnelse: 

Kobber(I)oksid 

EF-nr.: 215-270-7 

CAS-nr.: 1317-39-1 

94,2 vektprosent 1. januar 2018 31. desember 2025 21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Dersom produkter som inneholder dikobberoksid, senere 

godkjennes for bruk av ikke-yrkesbrukere, skal personer som 

gjør produkter tilgjengelige på markedet for ikke-

yrkesbrukere, sørge for at produktene leveres med egnede 

hansker. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1.  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter, skal produktene 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2.  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand til de 

behandlede overflatene er tørre. 

3.  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at bruk samt 

vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal foregå innenfor 

et lukket område, på et ugjennomtrengelig, hardt underlag 

med spillbeskyttelse eller på jord dekket med et 

ugjennomtrengelig materiale, for å unngå spill og minske 

utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller avfall som 

inneholder dikobberoksid, skal samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      4.  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) 

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/165 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1090 

av 5. juli 2016 

om godkjenning av kobbertiocyanat som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kobbertiocyanat. 

2) Kobbertiocyanat er vurdert til bruk i produkttype 21, grohemmende midler, som beskrevet i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 31. oktober 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 9. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 21 som inneholder kobbertiocyanat, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Det bør bekreftes ytterligere at risikoen ved bruk av grohemmende midler er akseptabel, og at de foreslåtte 

risikoreduserende tiltakene er hensiktsmessige. For at det ved fornying av godkjenninger av eksisterende aktive stoffer i 

grohemmende midler skal være lettere å undersøke og sammenligne risikoen og fordelene ved disse stoffene og de 

risikoreduserende tiltakene som anvendes, bør utløpsdatoen for godkjenningen av alle disse stoffene være den samme. 

7) Kobbertiocyanat bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 6.7.2016, s.29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2017/EØS/36/30 



Nr. 36/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kobbertiocyanat godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjennings-dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Kobbertiocyanat IUPAC-betegnelse: 

Kobber(I)tiocyanat 

EF-nr.: 214-183-1 

CAS-nr.: 1111-67-7 

99,5 vektprosent 1. januar 2018 31. desember 

2025 

21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

Dersom produkter som inneholder kobbertiocyanat, senere 

godkjennes for bruk av ikke-yrkesbrukere, skal personer 

som gjør produkter tilgjengelige på markedet for ikke-

yrkesbrukere, sørge for at produktene leveres med egnede 

hansker. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan reduseres 

til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produktene 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand til de 

behandlede overflatene er tørre. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at bruk 

samt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal foregå 

innenfor et lukket område, på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag med spillbeskyttelse eller på jord 

dekket med et ugjennomtrengelig materiale, for å 

unngå spill og minske utslipp til miljøet, og at 

eventuelt spill eller avfall som inneholder 

kobbertiocyanat, skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjennings-dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      4)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler 

eller fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller 

endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/169 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1093 

av 6. juli 2016 

om godkjenning av didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 

didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat. 

2) Didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, 

som tilsvarer produkttype 8 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 20. november 2007. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 8. desember 

2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 8 som inneholder 

didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, 

forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at 

visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 6. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Didecylmetylpoly(oksy

etyl)-

ammoniumpropionat 

IUPAC-betegnelse: 

Alfa-[2-

(didecylmetylammonio)etyl]-

.omega.-hydroksy-poly(oksy-

1,2-etandiyl)propionat 

EF-nr.: Ikke tildelt 

CAS-nr.: 94667-33-1 

86,1 vektprosent 

(tørrvekt) 

1. januar 2018 31. desember 2027 8 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke 

er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b)  grunnvann når det benyttes behandlet treverk som 

hyppig vil bli utsatt for værpåvirkning. 

3)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for overflate- 

og grunnvann, skal det framgå av etiketter og 

eventuelle sikkerhetsdatablader for godkjente 

produkter at industriell eller yrkesmessig bruk skal 

finne sted innenfor et lukket område eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag med 

spillbeskyttelse, og at nybehandlet tre etter 

behandlingen skal lagres under tak eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill 

direkte til jord eller vann, og at eventuelt spill fra bruk 

av produktet skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1094 

av 6. juli 2016 

om godkjenning av granulert kobber som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Frankrike 30. august 2013 en 

søknad om oppføring i direktivets vedlegg I av det aktive stoffet granulert kobber til bruk i produkttype 8, 

treimpregneringsmidler, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 8 som beskrevet i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Frankrike framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 3. april 2015 i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 9. desember 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn 

til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 8 som inneholder granulert kobber, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

5) Granulert kobber bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

6) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Granulert kobber godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Granulert kobber IUPAC-betegnelse: 

Kobber 

EF-nr.: 231-159-6 

CAS-nr.: 7440-50-8 

99 vektprosent 1. januar 2017 31. desember 

2026 

8 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen 

av det aktive stoffet på unionsplan. 

2)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a)  industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b)  overflatevann og sediment ved direkte utslipp i løpet av det 

behandlede treets levetid. 

3)  På bakgrunn av risikoene som er påvist for overflate- og 

grunnvann, skal det framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at industriell eller 

yrkesmessig bruk skal finne sted innenfor et lukket område eller på 

et ugjennomtrengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse, og at 

nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill direkte til jord 

eller vann, og at eventuelt spill fra bruk av produktet skal samles 

opp for ombruk eller sluttbehandling. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/370 

av 15. mars 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet pinoksaden i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For pinoksaden er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2005/459/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 31. mars 2004 en søknad fra 

Syngenta Crop Protection AG om oppføring av det aktive stoffet pinoksaden i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2005/459/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet kunne anses å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Det forente kongerike, framla et utkast til vurderingsrapport 30. november 2005. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 6. juni 2011 anmodet om å 

framlegge ytterligere opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av 

tilføyelser til utkastet til vurderingsrapport 30. januar 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(5) om fagfellevurderingen av 

risikovurderingen av det aktive stoffet pinoksaden brukt i pesticider for Kommisjonen 14. juni 2013. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 29. januar 2016 med Kommisjonens sammenfattende rapport 

om pinoksaden. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder pinoksaden, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Pinoksaden bør derfor godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2016, s.7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2005/459/EF av 22. juni 2005 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av pinoksaden i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 160 av 

23.6.2005, s. 32). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2013. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance pinoxaden». EFSA Journal 2013;11(6):3269, 112 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3269. 
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6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det 

tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pinoksaden. Medlemsstatene bør ved behov endre, 

erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for 

hvert plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede prinsippene. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

11) Medlemsstatene bør også få tillatelse til å forlenge midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

pinoksaden, slik at de får tilstrekkelig tid til å oppfylle de forpliktelsene som er fastsatt i denne forordning når det 

gjelder disse midlertidige godkjenningene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet pinoksaden, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pinoksaden som aktivt stoff, innen 31. desember 2016. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder pinoksaden som eneste 

aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

innen 30. juni 2016, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som 

det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal 

de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a)  dersom et produkt inneholder pinoksaden som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2017, eller 

b)  dersom et produkt inneholder pinoksaden som et av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2017, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Forlengelse av eksisterende midlertidige godkjenninger 

Medlemsstatene kan forlenge eksisterende midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pinoksaden, med et 

tidsrom som utløper senest 31. desember 2017. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2016, med unntak av artikkel 4, som får anvendelse fra den dag denne forordning trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Pinoksaden 

CAS-nr. 243973-20-8 

CIPAC-nr. 776 

8-(2,6-dietyl-p-tolyl)-

1,2,4,5-tetrahydro-7-okso-

7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5] 

oksadiazepin-9-yl 2,2-

dimetylpropionat 

≥ 970 g/kg 

Toluen: høyst 1 g/kg 

1. juli 2016 30. juni 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om pinoksaden, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 29. januar 2016. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet 

anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

De berørte medlemsstatene skal om nødvendig gjennomføre 

overvåkingsprogrammer for å kontrollere potensiell grunnvanns-

forurensning i sårbare områder fra metabolitten M2. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  en validert analysemetode for metabolittene M11, M52, M54, M55 

og M56 i grunnvann, 

b)  relevansen av metabolittene M3, M11, M52, M54, M55 og M56 

samt tilsvarende risikovurdering for grunnvannet, dersom 

pinoksaden klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 

1272/2008 som H361d (mistenkes for å kunne gi fosterskader). 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten de relevante opplysningene angitt i bokstav a) innen  

30. juni 2018 og opplysningene angitt i bokstav b) innen seks måneder 

etter underretning om en slik beslutning om klassifisering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 (2) om 

pinoksaden. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(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 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Antall 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet (*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«97 Pinoksaden 

CAS-nr. 243973-20-8 

CIPAC-nr. 776 

8-(2,6-dietyl-p-tolyl)-

1,2,4,5-tetrahydro-7-okso-

7H-pyrazolo[1,2-

d][1,4,5]oksadiazepin-9-

yl 2,2-dimetylpropionat 

≥ 970 g/kg 

Toluen: høyst  

1 g/kg 

1. juli 2016 30. juni 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om pinoksaden, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 29. januar 2016. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet 

anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

De berørte medlemsstatene skal om nødvendig gjennomføre 

overvåkingsprogrammer for å kontrollere potensiell grunnvanns-

forurensning i sårbare områder fra metabolitten M2. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  en validert analysemetode for metabolittene M11, M52, M54, 

M55 og M56 i grunnvann, 

b)  relevansen av metabolittene M3, M11, M52, M54, M55 og M56 

samt tilsvarende risikovurdering for grunnvannet, dersom 

pinoksaden klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 

1272/2008 som H361d (mistenkes for å kunne gi fosterskader). 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten de relevante opplysningene angitt i bokstav a) innen 

30. juni 2018 og opplysningene angitt i bokstav b) innen seks 

måneder etter underretning om en slik beslutning om klassifisering 

om pinoksaden i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/389 

av 17. mars 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av acibenzolar-s-metyl i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 1. mars 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 8. mai 2014(5) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt acibenzolar-s-metyl kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om acibenzolar-s-metyl for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

12. desember 2014. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt. 

8) Godkjenningen av acibenzolar-s-metyl bør derfor fornyes. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av acibenzolar-s-metyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

acibenzolar-s-metyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som planteaktivator bør derfor ikke opprettholdes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 18.3.2016, s.77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(8):3691. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2017/EØS/36/34 
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10) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 derfor endres. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(1) forlenget utløpsdatoen for acibenzolar-s-metyl slik at 

fornyelsesprosessen kan fullføres før godkjenningen utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den 

forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra 1. april 2016. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Acibenzolar-s-metyl 

CAS-nr. 135158-54-2 

CIPAC-nr. 597 

benzo[1,2,3]tiadiazol-7-

karbotioat-S-metylester 

970 g/kg 

Toluen: høyst 5 g/kg 

1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om acibenzolar-s-

metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for forbrukerne ved næringsinntak, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere, 

c)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 1. juni 2017 framlegge for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten bekreftende opplysninger om 

relevansen av og reproduserbarheten til de morfometriske endringene 

som er observert i lillehjernen hos fostre knyttet til eksponering for 

acibenzolar-s-metyl, og om disse endringene kan skje gjennom en 

endokrin virkemåte. Opplysningene som skal framlegges, skal omfatte 

en systematisk vurdering av tilgjengelige bevis på grunnlag av 

tilgjengelige veiledningsdokumenter (f.eks. EFSA GD on Systematic 

Review methodology, 2010). 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 20 om acibenzolar-s-metyl. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Antall 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«98. Acibenzolar-s-metyl 

CAS-nr. 135158-54-2 

CIPAC-nr. 597 

benzo[1,2,3]tiadiazol-7-

karbotioat-S-metylester 

970 g/kg 

Toluen: høyst 5 g/kg 

1. april 2016 31. mars 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det 

tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om acibenzolar-s-metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for forbrukerne ved næringsinntak, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere, 

c)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 1. juni 2017 framlegge for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om relevansen av og 

reproduserbarheten til de morfometriske endringene som 

er observert i lillehjernen hos fostre knyttet til 

eksponering for acibenzolar-s-metyl, og om disse 

endringene kan skje gjennom en endokrin virkemåte. 

Opplysningene som skal framlegges, skal omfatte en 

systematisk vurdering av tilgjengelige bevis på grunnlag 

av tilgjengelige veiledningsdokumenter (f.eks. EFSA GD 

on Systematic Review methodology, 2010).» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/636 

av 22. april 2016 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-

ylisobutyrat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(3). I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/308(4) skal 

melderen innen 30. juni 2015 framlegge bekreftende opplysninger om det tekniske materialets spesifikasjon, slik det 

produseres kommersielt, herunder opplysninger om eventuelle relevante urenheter. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

3) Melderen framla ikke de nødvendige bekreftende opplysningene innen fristen 30. juni 2015. Etter å ha blitt informert av 

Kommisjonen om følgene av manglende framlegging, gav ikke søkeren uttrykk for at den hadde til hensikt å framlegge 

de nødvendige bekreftende opplysningene. 

4) Godkjenningen av Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat bør derfor tilbakekalles. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dokosatetraen-1-ylisobutyrat. 

7) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 

1107/2009 for plantevernmidler som inneholder Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat, bør utløpe senest 18 

måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 23.4.2016, s.22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/308 av 26. februar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat (EUT L 56 av 27.2.2015,  

s. 9). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2017/EØS/36/35 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat trekkes tilbake. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 259 om Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-

ylisobutyrat. 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 13. november 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Z,Z,Z,Z-

7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 13. november 2017. 

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, 22. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/638 

av 22. april 2016 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(3). I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/418(4) skal 

melderen innen 30. juni 2015 framlegge bekreftende opplysninger om det tekniske materialets spesifikasjon, slik det 

produseres kommersielt, herunder opplysninger om eventuelle relevante urenheter. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

3) Melderen framla ikke de nødvendige bekreftende opplysningene innen fristen 30. juni 2015. Ved e-post av  

10. september 2015 bekreftet søkeren overfor Kommisjonen at den ikke hadde til hensikt å framlegge slike 

opplysninger. 

4) Godkjenningen av Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat bør derfor tilbakekalles. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Z-13-heksadecen-11-yn-

1-ylacetat. 

7) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 

1107/2009 for plantevernmidler som inneholder Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat, bør utløpe senest 18 måneder etter 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 23.4.2016, s.28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/418 av 12. mars 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat (EUT L 68 av 13.3.2015, s. 36). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat trekkes tilbake. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 258 om Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat. 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 13. november 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Z-13-

heksadecen-11-yn-1-ylacetat som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 13. november 2017. 

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, 22. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 

av 29. april 2016 

om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 1, 2, 3, 4, 5 og 6(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger:  

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre. 

2) Pereddiksyre er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 1, biocidprodukter til hygiene for mennesker, produkttype 2, desinfeksjonsmidler for private og offentlige 

områder og andre biocidprodukter, produkttype 3, biocidprodukter som brukes til veterinærhygiene og produkttype 4, 

desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, produkttype 5, desinfeksjonsmidler 

for drikkevann, og produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under lagring, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 1, 2, 3, 4 og 6 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012.  

 

3) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 16. januar 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avgav Komiteen for biocidprodukter 

30. september 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelser kan biocidprodukter som brukes i produkttype 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og som inneholder pereddiksyre, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr.1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 582/2012, forutsatt at visse vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Pereddiksyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4, 5 og 6, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

7) Når det gjelder bruk i produkttype 4, tok vurderingen ikke for seg biocidprodukter som inneholder pereddiksyre i 

materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4). For slike materialer kan det være 

nødvendig å fastsette spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i 

nevnte forordning. Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommisjonen har fastsatt slike 

grenser eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 30.4.2016, s.3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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8) Pereddiksyre er en vandig løsning som inneholder eddiksyre og hydrogenperoksid. På grunn av forekomsten av 

hydrogenperoksid, som kan benyttes i produksjonen av utgangsstoffer for eksplosiver, bør europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 98/2013(1) fortsatt få anvendelse på hydrogenperoksid. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Pereddiksyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4, 5 og 6, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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, 29. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1). 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Pereddiksyre IUPAC-betegnelse: 

Peroksyeddiksyre 

EF-nr.: 201-186-8 

CAS-nr. 79-21-0 

Spesifikasjonen bygger på 

utgangsmaterialene 

hydrogenperoksid og eddiksyre 

som brukes til å produsere 

pereddiksyre. 

Pereddiksyre er en vandig løsning 

som inneholder eddiksyre og 

hydrogenperoksid. 

1. oktober 

2017 

30. september 

2027 

1 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. 

     2 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning ved risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for overflatevann, skal 

produkter ikke godkjennes til desinfisering av spillvann, med 

mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt 

nivå. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning ved risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

     4 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning ved risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

3)  Produkter skal ikke inngå i materialer og gjenstander som er 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004, med mindre 

Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av 

pereddiksyre til næringsmidler eller det etter nevnte forordning er 

fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     5 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning ved risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

     6 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning ved risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører 

godkjenningen av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 

98/2013. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/193 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/678 

av 29. april 2016 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt som består av 

tørkede lavendelblomster i en pose, og som bringes i omsetning for å beskytte mot møll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 28. mai 2015 anmodet Tyskland Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, om et produkt som består av tørkede lavendelblomster i en pose, og som bringes i omsetning for å 

beskytte mot møll, er et biocidprodukt eller behandlet produkt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) eller l) i nevnte 

forordning. 

2) I henhold til Unionens omforente retningslinjer(2) anses ikke hele levende eller ubearbeidede døde organismer (f.eks. 

gjær og frysetørkede bakterier) eller deler av dem (f.eks. kroppsdeler, blod, greiner, blader, blomster osv.) som stoffer, 

blandinger eller produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). Tørkede 

lavendelblomster bør derfor ikke anses som et stoff, en blanding eller et produkt i henhold til nevnte forordning, og bør 

derfor verken anses som et biocidprodukt eller et behandlet produkt i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Et produkt som består av tørkede lavendelblomster i en pose, er verken et biocidprodukt eller et behandlet produkt i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og l) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 30.4.2016, s.37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Retningslinjer for vedlegg V Unntak fra registreringsplikten (side 19), kan lastes ned fra http://echa.europa.eu/documents/ 

10162/13632/annex_v_en.pdf 

(3) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ___________________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1120 

av 11. juli 2016 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Aktivt karbon er godkjent som fargestoff i kosmetiske produkter i henhold til post 126 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. Den 12. desember 2013(2) utførte Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) en risikovurdering 

av aktivt karbon (nano) og vedtok en uttalelse der den konkluderte med at bruk av aktivt karbon i nanostrukturert form 

(med en primær partikkelstørrelse på 20 nm eller mer) ved konsentrasjoner opptil 10 vektprosent som fargestoff i 

kosmetiske produkter, ikke utgjør noen risiko for skadevirkninger hos mennesker ved påføring på frisk og hel hud. 

2) I en ytterligere uttalelse av 23. september 2014 om klargjøring av betydningen av begrepet «sprayprodukter» for 

nanoformer av aktivt karbon CI 77266, titandioksid og sinkoksid(3), påpekte SCCS at uttalelsen om aktivt karbon (nano) 

ikke gjelder bruksområder som kan medføre eksponering av forbrukerens lunger for nanopartikler av aktivt karbon ved 

innånding. 

3) Konklusjonene til SCCS får anvendelse på aktivt karbon (nano) med en fastsatt renhetsprofil og urenhetsprofil. Videre 

er renhetskriteriene som er fastsatt for aktivt karbon i andre former enn nanoform, ikke lenger aktuelle og bør fjernes, 

ettersom kommisjonsdirektiv 95/45/EF(4) ble opphevet ved direktiv 2008/128/EF(5). Nevnte kriterier bør erstattes av 

kriteriene som gjelder for aktivt karbon (nano). 

4) På bakgrunn av uttalelsene til SCCS nevnt over, anser Kommisjonen at aktivt karbon (nano) (i henhold til 

spesifikasjonene til SCCS) bør godkjennes til bruk som fargestoff i kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på høyst 

10 vektprosent, unntatt i bruksområder som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. 

5) Kommisjonen anser at vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør endres for å tilpasse det til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 12.7.2016, s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1515/13 Revision of 15 December 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_144.pdf 

(3) SCCS/1539/14 Revision of 25 June 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf 

(4) Kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 226 av 

22.9.1995, s. 1.) 

(5) Kommisjonsdirektiv 2008/128/EF av 22. desember 2008 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler (EUT L  

6 av 10.1.2009, s. 20). 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 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, 11. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i 

bruksvilkår 

og advarsler 
Kjemisk 

betegnelse 

Fargeindeksnummer / 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Farge 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i j 

«126 Aktivt 

karbon 

77266 1333-86-4, 

7440-44-0 

215-609-9, 

231-153-3, 

931-328-0, 

931-334-3 

Svart   Renhet > 97 %, med følgende urenhetsprofil: 

Askeinnhold,% svovelinnhold i alt ≤ 0,65 ,% 0,15 ≥ 

PAH i alt ≤ 500 ppb og benzo(a)pyren ≤ 5 ppb, 

dibenz(a,h)anthracen ≤ 5Asialtppm, Pb i 3 ≥,ppb 

alt ≤ 10 ppm, Hg i alt ≤ 1 ppm. 

 

126a Aktivt 

karbon 

77266 (nano) 

Aktivt karbon 

(nano) 

1333-86-4, 

7440-44-0 

215-609-9, 

231-153-3, 

931-328-0, 

931-334-3 

Svart  10 % Ikke beregnet på bruksområder som kan medføre 

eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. 

Bare nanomaterialer med følgende egenskaper er 

tillatt: 

— Renhet > 97 %, med følgende urenhetsprofil: 

Askeinnhold ≤ 0,15 %, svovelinnhold i 

alt ≤ 0,65 %, PAH i alt ≤ 500 ppb og 

benzo(a)pyrenppb, dibenz(a,h)anthracen ≤ 5 5 ≥ 

ppb,Asialtppm, Pb i alt ≤ 10 ppm, og Hg i 3 ≥ 

alt ≤ 1 ppm. 

— Størrelse på primærpartikler ≥ 20 nm.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1121 

av 11. juli 2016 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffet etyl-N-alfa-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid, som har navnet Ethyl Lauroyl Arginate HCl i den internasjonale 

nomenklaturen for kosmetiske bestanddeler (INCI), er i øyeblikket regulert i post 197 i vedlegg III og i post 58 i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009. I henhold til post 58 i vedlegg V er Ethyl Lauroyl Arginate HCl godkjent 

som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, unntatt i leppeprodukter, munnprodukter og sprayprodukter, ved en 

konsentrasjon på høyst 0,4 vektprosent. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) vedtok en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten til Ethyl Lauroyl 

Arginate HCl i munnprodukter 19. september 2013 (revidert 12. desember 2013)(2) og en tilleggsuttalelse 16. desember 

2014 (revidert 25. mars 2015)(3). 

3) SCCS konkluderte med at Ethyl Lauroyl Arginate HCl er trygt å bruke som konserveringsmiddel i munnvann ved en 

konsentrasjon på høyst 0,15 vektprosent, men ikke i munnprodukter generelt. Videre anså SCCS at 

eksponeringsestimatene kunne medføre at akseptabelt daglig inntak for barn i alderen 3-9 år blir overskredet dersom de 

samtidig eksponeres gjennom næringsmidler og kosmetiske produkter. SCCS konkluderte derfor med at kontinuerlig 

bruk av Ethyl Lauroyl Arginate HCl som konserveringsmiddel i munnvann ved nevnte konsentrasjon, ikke er trygt for 

barn. 

4) På bakgrunn av denne uttalelsen anser Kommisjonen at Ethyl Lauroyl Arginate HCl bør tillates for bruk som 

konserveringsmiddel ved konsentrasjoner på høyst 0,15 vektprosent i munnvann, unntatt for barn under 10 år. 

5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres — 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 12.7.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1519/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_138.pdf. 

(3) SCCS/1543/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_166.pdf. 

2017/EØS/36/40 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Post 58 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal lyde: 

Ref.nr. 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste 

over vanlige navn 

på bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Største konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

 

a b c d e f g h i 

«58 Etyl-N-alfa-
dodekanoyl-L-
arginat 
hydroklorid(*) 

Ethyl Lauroyl 
Arginate HCl 

60372-77-2 434-630-6 a)  Munnvann a)  0,15 % a)  Må ikke brukes i preparater 
til barn under ti år 

a)  Må ikke brukes til barn 
under ti år 

    b)  Andre produkter b)  0,4 % b)  Må ikke brukes i 

leppeprodukter, 

munnprodukter (unntatt 

munnvann) og 

sprayprodukter 

 

(*) For annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III post nr. 197.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1143 

av 13. juli 2016 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Titandioksid er godkjent både som fargestoff i post 143 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 og som UV-filter 

i post 27 i vedlegg VI til nevnte forordning. I samsvar med nr. 3 i preambelen til vedlegg II og VI til forordning (EF) nr. 

1223/2009 omfatter ikke stoffene oppført i vedlegg III–VI til nevnte forordning nanomaterialer, bortsett fra der det er 

særskilt nevnt. Titandioksid (nano) reguleres for tiden ikke. 

2) I henhold til uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) 22. juli 2013, som ble revidert 22. april 

2014(2), kan bruk av titandioksid (nano) som UV-filter i solkrem, med de egenskaper som er angitt i uttalelsen, og ved 

en konsentrasjon på høyst 25 vektprosent, ikke anses å utgjøre noen risiko for skadevirkninger hos mennesker etter 

påføring på frisk, hel eller solbrent hud. Ettersom det ikke er snakk om systemisk eksponering, anser SCCS videre at 

bruk av titandioksid (nano) i kosmetiske produkter som påføres huden, ikke utgjør en vesentlig risiko for forbrukerne. 

3) De egenskaper SCCS anga i sin uttalelse gjelder materialets fysisk-kjemiske egenskaper (som renhet, struktur og fysisk 

utseende, antallbasert partikkelstørrelsesfordeling, aspektforhold, volumspesifikt overflateareal og fotokatalytisk 

aktivitet) samt hvorvidt det er overflatebehandlet med bestemte kjemikalier eller ikke. Disse fysisk-kjemiske egenskaper 

og krav til overflatebehandling bør derfor gjenspeiles i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

4) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger anser SCCS at bruk av titandioksid (nano) i sprayprodukter ikke kan regnes 

som trygt. I en ytterligere uttalelse av 23. september 2014 om klargjøring av betydningen av begrepet «sprayprodukter» 

for nanoformer av aktivt karbon CI 77266, titandioksid og sinkoksid(3), påpekte SCCS at bekymringen er begrenset til 

sprayprodukter som kan medføre eksponering av forbrukerens lunger for titandioksid (nano) ved innånding. 

5) På bakgrunn av uttalelsene til SCCS nevnt over bør titandioksid (nano), i henhold til spesifikasjonene til SCCS, 

godkjennes til bruk som UV-filter i kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på høyst 25 vektprosent, unntatt i 

bruksområder som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. 

6) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør endres for å tilpasse det til den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 14.7.2016, s.40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1516/13 Revision of 22 April 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf 

(3) SCCS/1539/14 23 September 2014 Revision of 25 June 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/ 

sccs_o_163.pdf 

2017/EØS/36/41 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 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, 13. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) post 27 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«27 Titandioksid(*) Titandioksid 13463-67-7/ 

1317-70-0/ 

1317-80-2 

236-675-5/ 

215-280-1/ 

215-282-2 

 25 % (**)   

(*) Til bruk som fargestoff, se vedlegg IV nr. 143. 

(**) Når det gjelder kombinert bruk av titandioksid og titandioksid (nano), skal summen ikke overstige grenseverdien angitt i kolonne g.» 

2)  ny post 27a skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«27a Titandioksid(*) Titandioksid (nano) 13463-67-7/ 

1317-70-0/ 

1317-80-2 

236-675-5/ 

215-280-1/ 

215-282-2 

 25 %(**) Ikke beregnet på bruksområder som 
kan medføre eksponering av 
sluttbrukerens lunger ved innånding. 

Bare nanomaterialer med følgende 
egenskaper er tillatt: 

— renhet,% 99 ≤ 
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 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk betegnelse / 

INN/XAN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

       — rutilform eller rutil med inntil 
5 % anatas, med krystallinsk 
struktur og fysisk utforming som 
klynger i sfærisk form, nåleform 
eller spydform, 

— median partikkelstørrelse basert 
påantallbasertfordeling30 ≤ 
nm, 

— aspektforhold fra 1 til 4,5 og 
volumspesifikt overflateareal 
≤ 460 m2/cm3, 

— overflatebehandlet med Silica, 
Hydrated Silica, Alumina, 
Aluminium Hydroxide, 
Aluminium Stearate, Stearic 
Acid, Trimethoxycaprylylsilane, 
Glycerin, Dimethicone, 
Hydrogen Dimethicone, 
Simethicone, 

— fotokatalytiskaktivitet% 10 ≥ 
sammenlignet med 
referansemateriale som ikke er 
overflatebehandlet eller dopet, 

— nanopartikler som er fotostabile i 
den endelige sammensetningen.» 

 

(*) Til bruk som fargestoff, se vedlegg IV nr. 143. 

(**) Når det gjelder kombinert bruk av titandioksid og titandioksid (nano), skal summen ikke overstige grenseverdien angitt i kolonne g.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1198 

av 22. juli 2016 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Metylisotiazolinon er godkjent som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter ved konsentrasjoner på høyst 0,01 

vektprosent/vekt (100 ppm) i post 57 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) vedtok 12. desember 2013(2) en uttalelse om sikkerheten ved 

metylisotiazolinon (bare sensibilisering). 

3) SCCS konkluderte med at nåværende kliniske data viser at konsentrasjonen på 100 ppm metylisotiazolinon i kosmetiske 

produkter ikke er trygg for forbrukeren. For kosmetiske produkter som ikke skylles av (inkludert våtservietter), er det 

ikke tilstrekkelig dokumentert hvor høye konsentrasjoner av metylisotiazolinon som kan betraktes som trygge når det 

gjelder utvikling av kontaktallergi eller utløsning. 

4) På bakgrunn av SCCSs uttalelse er det viktig å motvirke den økte forekomsten av allergier som skyldes 

metylisotiazolinon, og dette stoffet bør derfor forbys i produkter som ikke skylles av. 

5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres — 

6) Anvendelsen av det nevnte forbudet bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på seks 

måneder til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og til å trekke tilbake fra markedet produkter som 

ikke oppfyller kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 23.7.2016, s.10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1521/13 Revision of 27 March 2014. 

2017/EØS/36/42 
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Artikkel 2 

Fra 12. februar 2017 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning og gjøres 

tilgjengelige på Unionens marked. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal post 57 lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk betegnelse / INN 
Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Største 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet 

 

a b c d e f g h i 

«57 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Metylisotiazolinon(1) 2682-20-4 220-239-6 Produkter som 

skylles av 

0,01 %»   

(1) Metylisotiazolinon er også regulert i post 39 i vedlegg V i en blanding med «Methylchloroisothiazolinone». De to postene utelukker hverandre: Bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) 

Methylisothiazolinone» er uforenlig med bruk av «Methylisothiazolinone» alene i samme produkt. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/28/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av og kontroll 

med eksplosiver til sivil bruk (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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om 

harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av 

og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(3) er blitt 

betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 

endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) Det er nødvendig å gjøre det klart i dette direktiv at De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014, s.1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(4) Se vedlegg V del A. 

gods har identifisert visse artikler som pyrotekniske 

artikler eller ammunisjon, og disse omfattes derfor ikke 

av dette direktivs virkeområde. Kommisjonsdirektiv 

2004/57/EF av 23. april 2004 om identifisering av 

pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon i 

henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF om harmonisering 

av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll 

med eksplosive varer til sivil bruk(5), som for tiden 

inneholder en liste over slike artikler, bør derfor 

oppheves. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(6) fastsetter regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, gir en ramme for 

markedstilsyn med og kontroll av produkter fra 

tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper for CE-

merking. 

4) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(7) fastsettes felles prinsipper og 

referansebestemmelser som skal få anvendelse på tvers 

av sektorregelverk, for å gi et ensartet grunnlag for 

revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 

93/15/EØF bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

5) Sikkerheten under lagring er regulert i rådsdirektiv 

96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene 

for større ulykker med farlige stoffer(8), som fastsetter 

sikkerhetskrav for virksomheter der det finnes 

eksplosiver. Sikkerheten til eksplosiver under transport 

  

(5) EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73. 

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(7) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

(8) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. 

2017/EØS/36/43 
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er regulert av internasjonale konvensjoner og avtaler, 

herunder De forente nasjoners anbefalinger for transport 

av farlig gods. Disse aspektene bør derfor ikke omfattes 

av dette direktivs virkeområde. 

6) Pyrotekniske artikler krever at det treffes 

hensiktsmessige tiltak som sikrer vern av sluttbrukerne 

og allmennhetens sikkerhet. Pyrotekniske artikler 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av pyrotekniske artikler(1). Dette direktiv bør 

derfor ikke få anvendelse på pyrotekniske artikler. 

7) Dette direktiv bør omfatte ammunisjon, men bare med 

hensyn til reglene for kontroll med overføringer og 

ordninger i den forbindelse. Ettersom ammunisjon 

overføres under tilsvarende vilkår som våpen, bør 

overføring av ammunisjon reguleres av bestemmelser 

tilsvarende dem som gjelder for våpen, og som fastsatt i 

rådsdirektiv 91/477/EØF av 18. juni 1991 om kontroll 

med ervervelse og besittelse av våpen(2). 

8) Dette direktiv bør gjelde for alle former for salg, 

herunder fjernsalg. 

9) Definisjonen av de eksplosiver som omfattes av dette 

direktiv, bør baseres på definisjonen av slike produkter 

som De forente nasjoner anvender i sine anbefalinger 

for transport av farlig gods. 

10) For å sikre fritt bytte av eksplosiver er det nødvendig å 

harmonisere lovgivningen om tilgjengeliggjøring på 

markedet av eksplosiver. 

11) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at eksplosiver oppfyller 

kravene i dette direktiv, slik at det sikres et høyt 

vernenivå for offentlige interesser som menneskers 

helse og sikkerhet og offentlig sikkerhet, og slik at 

rettferdig konkurranse på unionsmarkedet garanteres. 

12) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet 

eksplosiver som er i samsvar med dette direktiv. Det er 

nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling 

av forpliktelsene som svarer til hver enkelt 

markedsdeltakers rolle i forsynings- og distribusjons-

kjeden. 

13) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og sluttbrukere bør 

  

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 27. 

(2) EFT L 256 av 13.9.1991, s. 51. 

medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å 

opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

14) Produsenten er med sin detaljkunnskap om 

konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best 

kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvur-

dering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres 

av produsenten alene. 

15) Det er nødvendig å sikre at eksplosiver fra tredjestater 

som innføres på unionsmarkedet, er i samsvar med dette 

direktiv, og særlig at produsentene har gjennomført 

egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering med 

hensyn til slike eksplosiver. Det bør derfor fastsettes at 

importørene skal sikre at de eksplosivene de bringer i 

omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de 

ikke bringer i omsetning eksplosiver som ikke oppfyller 

disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også 

fastsettes at importørene skal sikre at framgangsmåter 

for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at 

merking av eksplosiver og dokumentasjon utarbeidet av 

produsentene er tilgjengelig for vedkommende 

nasjonale myndigheter for kontroll. 

16) Distributøren gjør et eksplosiv tilgjengelig på markedet 

etter at den er brakt i omsetning av produsenten eller 

importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre 

at dennes håndtering av eksplosivet ikke har negativ 

innvirkning på eksplosivets samsvar med kravene. 

17) Alle markedsdeltakere som bringer et eksplosiv i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

et eksplosiv på en slik måte at oppfyllelsen av dette 

direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent og 

bør påta seg produsentens forpliktelser. 

18) Distributørene og importørene er nær markedet og bør 

derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør 

være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende 

myndigheter alle nødvendige opplysninger om det 

berørte eksplosivet. 

19) En forutsetning for å kunne føre nøyaktige og 

fullstendige registre over eksplosiver i hele 

omsetningskjeden er at eksplosiver påsettes en unik 

identifikasjonsmerking. Dette bør gjøre det mulig å 

identifisere og spore eksplosivet fra produksjonsstedet 

og omsetning fram til sluttbrukeren og bruken av det i 

den hensikt å forhindre misbruk og tyveri og for å bistå 

myndighetene med sporing av forsvunne eller stjålne 

eksplosiver. Et effektivt system for sporing gjør det 

også lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore 

markedsdeltakere som har gjort eksplosiver som ikke 
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oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I 

forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som 

kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være 

forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert et 

eksplosiv til dem, eller som de har levert et eksplosiv til. 

20) Bestemmelsene i dette direktiv om tilgjengeliggjøring 

på markedet bør begrenses til de grunnleggende 

sikkerhetskrav til eksplosiver for å verne menneskers 

helse og sikkerhet, eiendom og miljøet. For å gjøre det 

lettere å vurdere samsvar med nevnte krav bør det 

fastsettes en formodning om samsvar for eksplosiver 

som er i samsvar med harmoniserte standarder som er 

vedtatt i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 

om europeisk standardisering(1), og som inneholder 

detaljerte tekniske spesifikasjoner av disse kravene. 

21) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en 

framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

22) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og vedkommende myndigheter å sikre at eksplosiver 

som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de 

grunnleggende sikkerhetskravene, er det nødvendig å 

fastsette framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

Beslutning nr. 768/2008/EF fastsetter moduler for mer 

eller mindre strenge framgangsmåter for 

samsvarsvurdering alt etter risikonivå og 

sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre samordning 

mellom ulike sektorer og unngå tilfeldige varianter bør 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant 

disse modulene. På grunn av eksplosivers særlige 

egenskaper og de farene som er forbundet med dem, bør 

samsvarsvurdering av eksplosiver alltid foretas av 

tredjemann. 

23) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv om et eksplosivs samsvar med kravene i dette 

direktiv og med andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

24) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for 

markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for 

å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for 

markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-

samsvarserklæring bestå av dokumentasjon sammensatt 

av relevante enkeltstående samsvarserklæringer. 

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

25) CE-merkingen som viser at et eksplosiv er i samsvar 

med kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess 

som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. 

Allmenne prinsipper for CE-merking er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008. Regler for påsetting av 

CE-merking bør fastsettes i dette direktiv. 

26) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper 

inn. 

27) Erfaringer viser at kriteriene fastsatt i direktiv 93/15/EF, 

som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli 

meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige til å sikre 

et ensartet høyt prestasjonsnivå hos meldte organer i 

hele Unionen. Det er imidlertid avgjørende at alle 

meldte organer utfører sine funksjoner på samme nivå 

og under rettferdige konkurranseforhold. Dette 

innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav til de 

samsvarsvurderingsorganene som ønsker å bli meldt, for 

å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

28) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved 

samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette 

kravene til meldermyndigheter og andre organer som 

deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med 

meldte organer. 

29) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende krav fastsatt i dette 

direktiv. 

30) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

31) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen betraktes som den 

foretrukne måten å vise teknisk kompetanse hos 

samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

framlegge for Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene nødvendig dokumentasjon som viser at 

samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller 

de relevante regelverkskravene.  
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32) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

nødvendige vernenivået for eksplosiver som skal 

bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det svært 

viktig at underleverandører og datterforetak oppfyller de 

samme kravene som meldte organer ved utførelsen av 

samsvarsvurderingsoppgaver. Det er derfor viktig at 

vurderingen av kompetansen og utførelsen hos 

samsvarsvurderingsorganer som skal meldes, og tilsynet 

med meldte organer også omfatter oppgaver som utføres 

av underleverandører og datterselskaper. 

33) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

34) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen ha anledning til å reise innvendinger 

vedrørende et meldt organ. Det er derfor viktig å 

fastsette et tidsrom for å avklare eventuell tvil eller 

usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes 

kompetanse før de påbegynner sin virksomhet som 

meldte organer. 

35) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for sam-

svarsvurdering uten å skape unødige byrder for 

markedsdeltakerne. Av samme grunn, og for å sikre 

likebehandling av markedsdeltakerne, er det viktig å 

sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom 

hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom 

meldte organer. 

36) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene for tilsyn med og kontroll av produkter 

som bringes inn på markedet i Unionen som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008, gjelder for eksplosiver. 

Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å velge 

hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre disse 

oppgavene. 

37) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at eksplosiver bare kan bringes i omsetning 

dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk eller under 

bruksforhold som med rimelighet kan forutses, ikke 

medfører fare for menneskers helse og sikkerhet. 

Eksplosiver bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv bare dersom 

de brukes under forhold som med rimelighet kan 

forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i 

forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig 

atferd. 

38) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter 

å bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til eksplosiver som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom eller 

miljøet. Systemet bør også gjøre det mulig for 

markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de 

berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere 

stadium med hensyn til eksplosiver. 

39) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

40) Ved alvorlig trussel mot eller angrep på den offentlige 

sikkerhet som følge av ulovlig besittelse eller bruk av 

eksplosiver eller ammunisjon bør medlemsstatene på 

visse vilkår kunne gjøre unntak fra dette direktiv når det 

gjelder overføring av eksplosiver og ammunisjon, med 

henblikk på å forhindre slik ulovlig besittelse eller bruk. 

41) Det er avgjørende at det opprettes ordninger for 

forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. Derfor bør 

vedkommende myndigheter bygge på rådsforordning 

(EF) nr. 515/97 av 13. mars 1997 om gjensidig bistand 

mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og 

om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre 

riktig anvendelse av toll- og landbruksbestemmel-

sene(1). 

42) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes myndighet 

til å treffe tiltak for å forhindre ulovlig handel med 

eksplosiver og ammunisjon. 

43) For å oppnå målet for dette direktiv bør myndigheten til 

å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktat 

om Den europeiske unions virkemåte delegeres til 

Kommisjonen med hensyn til unionstiltak om tilpasning 

av dette direktiv til De forente nasjoners anbefalinger 

for transport av farlig gods. 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. 

44) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet. Denne myndighet bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 

om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

  

(1) EFT L 82 av 22.3.1997, s. 1. 
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medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse 

av sin gjennomføringsmyndighet(1) — 

45) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen. 

46) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

for å fastsette de praktiske ordningene for driften av 

systemet for entydig identifikasjon og sporing av 

eksplosiver og for å fastsette de tekniske ordningene for 

anvendelse av bestemmelsene om overføring av 

eksplosiver, særlig malen for dokumentet som skal 

brukes. 

47) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør også 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til eksplosiver som oppfyller kravene, men 

som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, eller andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser. 

48) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder eksplosiver som oppfyller kravene, men 

som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet 

eller eiendom eller miljøet, er tvingende nødvendig å 

handle raskt. 

49) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dennes 

saksbehandlingsregler. 

50) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller 

overtredelse av direktivet, det vil si i en av 

Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i 

tråd med gjeldende praksis motta full informasjon og 

dokumentasjon, og der dette er hensiktsmessig, en 

invitasjon til å delta på slike møter. 

51) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter, og på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder 

eksplosiver som ikke oppfyller kravene, er berettiget 

eller ikke. 

52) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

53) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger som 

tillater at eksplosiver gjøres tilgjengelige på markedet, 

uten at de må overholde ytterligere produktkrav for 

eksplosiver som allerede er brakt i omsetning i henhold 

til direktiv 93/15/EØF, før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Distributører bør derfor kunne levere eksplosiver som er 

brakt i omsetning, det vil si lagre som allerede er i 

distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

54) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

eksplosiver på markedet oppfyller kravene slik at det 

sikres et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet og 

andre offentlige interesser, samtidig som det indre 

markeds virkemåte sikres, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av dets 

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 målet. 

55) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med tidligere 

direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelser som er uendret, følger av de tidligere 

direktiver. 

56) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene angitt i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på eksplosiver til sivil bruk. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  eksplosiver, herunder ammunisjon, som i henhold til 

nasjonal lovgivning er beregnet på bruk av væpnede styrker 

eller politiet,  
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b)  pyrotekniske artikler som omfattes av direktiv 2013/29/EU, 

c)  ammunisjon, med unntak av tilfellene fastsatt i artikkel 12, 

13 og 14. 

Vedlegg I inneholder en ikke-uttømmende liste over 

pyrotekniske artikler og ammunisjon som er nevnt i 

henholdsvis bokstav b) i dette nummer og i artikkel 2 nr. 2, og 

som er identifisert i samsvar med De forente nasjoners 

anbefalinger for transport av farlig gods. 

3.  Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene 

utpeker visse stoffer som ikke omfattes av dette direktiv, som 

eksplosiver i henhold til nasjonale lover eller forskrifter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «eksplosiver» materialer og artikler som i henhold til De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods 

anses som eksplosiver, og som er oppført i klasse 1 i 

nevnte anbefalinger, 

2) «ammunisjon» prosjektiler med eller uten drivladninger 

og løsammunisjon som brukes i håndskytevåpen, andre 

skytevåpen og artilleri, 

3) «sikkerhet» forebygging av ulykker samt, dersom 

forebygging mislykkes, begrensning av deres virkninger, 

4) «offentlig sikkerhet» forebygging av bruk som er i strid 

med lov og orden, 

5) «overføringstillatelse» beslutningen som treffes om å 

tillate planlagt overføring av eksplosiver innenfor 

Unionen, 

6) «overføring» enhver fysisk forflytning av eksplosiver 

innenfor Unionen, unntatt forflytning innenfor et og 

samme anlegg, 

7) «tilgjengeliggjøring på markedet» enhver levering av et 

eksplosiv for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten 

vederlag, 

8) «bringe i omsetning» gjøre et eksplosiv tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

9) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

et eksplosiv eller får et eksplosiv konstruert eller 

produsert, og som markedsfører dette eksplosivet under 

sitt navn og/eller tar det i bruk for eget formål, 

10) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert 

i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent 

til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

11) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer et eksplosiv fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

12) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller 

importøren, som gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, 

13) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, 

importøren, distributøren og alle andre fysiske eller 

juridiske personer som deltar i lagring, bruk, overføring, 

import, eksport av eller handel med eksplosiver, 

14) «våpenhandler» enhver fysisk eller juridisk person hvis 

yrke helt eller delvis består i produksjon av, handel med, 

utveksling, utleie, reparasjon eller ombygging av 

skytevåpen og ammunisjon, 

15) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til et eksplosiv er beskrevet, 

16) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 

1025/2012, 

17) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

18) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt 

akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, 

19) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv med 

hensyn til et eksplosiv er oppfylt, 

20) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver 

samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, 

prøving, sertifisering og inspeksjon, 

21) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur 

av et eksplosiv som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren,  
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22) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at et 

eksplosiv i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

23) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

24) «CE-merking» merking der produsenten angir at 

eksplosivet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 3 

Fritt varebytte 

Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at 

eksplosiver som oppfyller kravene i dette direktiv, gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring på markedet 

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

eksplosiver kan gjøres tilgjengelig på markedet bare dersom de 

er i samsvar med dette direktiv. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 5 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine eksplosiver i omsetning 

eller bruker dem til egne formål, skal de sikre at de er utformet 

og produsert i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg III og sørge for at 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 20 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at et eksplosiv er i 

samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en 

EU-samsvarserklæring og påsette CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske 

dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i eksplosivets 

konstruksjon eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i 

samsvarserklæringen for et eksplosiv. 

5.  Produsentene skal påse at eksplosiver som de har brakt i 

omsetning, er påsatt en entydig identifikasjonsmerking i 

samsvar med systemet for identifikasjon og sporing av 

eksplosiver fastsatt i artikkel 15. For eksplosiver som er 

utelukket fra dette systemet, skal produsentene 

a)  sikre at eksplosiver som de har brakt i omsetning, har et 

type-, parti- eller serienummer eller et annet element som 

gjør det mulig å identifisere dem, eller dersom eksplosivet 

er så lite eller av en form eller konstruksjon som gjør dette 

umulig, at de nødvendige opplysningene er gitt på 

emballasjen eller i et dokument som følger med eksplosivet, 

b)  angi navn, firma eller registrert varemerke og 

kontaktadresse på eksplosivet, eller dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med 

eksplosivet. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal 

skrives på et språk som sluttbrukere og 

markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

6.  Produsentene skal påse at eksplosiver de har brakt i 

omsetning, følges av anvisninger og sikkerhetsopplysninger på 

et språk som sluttbrukerne lett kan forstå og som er fastsatt av 

den berørte medlemsstat. Slike anvisninger og 

sikkerhetsopplysninger samt eventuell merking skal være 

tydelig, forståelig og leselig. 

7.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har brakt i omsetning, ikke oppfyller kravene 

i dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for at eksplosivet oppfyller kravene eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger om særlig eksplosivets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

8.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

vise at eksplosivet er i samsvar med dette direktiv, på et språk 

som lett kan forstås av vedkommende myndighet. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om 

eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet 

med eksplosiver som de har brakt i omsetning.  
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Artikkel 6 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 og forpliktelsen til å 

utarbeide teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal 

ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som 

er nødvendig for å påvise et eksplosivs samsvar med 

regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene ved eksplosivene som omfattes av representantens 

fullmakt. 

Artikkel 7 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare eksplosiver som 

oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer et eksplosiv i omsetning, skal de 

påse at produsenten har gjennomført den relevante 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 20. De 

skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske 

dokumentasjonen, at eksplosivet er påsatt CE-merkingen og 

følges av de nødvendige dokumentene, og at produsenten har 

oppfylt kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 5. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke bringe 

eksplosivet i omsetning før det er brakt i samsvar. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette 

produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på eksplosivet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med eksplosivet. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk 

som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at eksplosivet følges av anvisninger 

og sikkerhetsopplysninger på et språk fastsatt av den berørte 

medlemsstaten som sluttbrukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal, så lenge de har ansvar for et eksplosiv, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II, i fare. 

6.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe eksplosivet i samsvar med dette 

direktiv eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle 

det. Dersom eksplosivet utgjør en risiko, skal importørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger om 

særlig eksplosivets manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

7.  Importørene skal i ti år etter at eksplosivet er brakt i 

omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og 

kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, 

og påse at den tekniske dokumentasjon på anmodning kan 

gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

8.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

vise at et eksplosiv er i samsvar med kravene, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med eksplosiver som de 

har brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, skal de kontrollere at eksplosivet er påsatt CE-

merkingen, at det følges av de nødvendige dokumentene og av 

anvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk som lett kan 

forstås av sluttbrukerne i den medlemsstaten der eksplosivet 

skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at produsenten og 

importøren har oppfylt kravene angitt i henholdsvis artikkel 5 

nr. 5 og artikkel 7 nr. 3.  
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Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke gjøre 

eksplosivet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar. 

Dersom eksplosivet utgjør en risiko, skal distributøren dessuten 

underrette produsenten eller importøren samt 

markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal, så lenge de har ansvar for et 

eksplosiv, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter 

dets samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal sørge for at nødvendige 

korrigerende tiltak treffes for å bringe eksplosivet i samsvar 

eller eventuelt trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger om særlig eksplosivets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysningene og den 

dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at et eksplosiv er 

i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med eksplosiver de har 

gjort tilgjengelige på markedet. 

Artikkel 9 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser 

som følger av artikkel 5, når den bringer et eksplosiv i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et 

eksplosiv som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at 

det kan påvirke eksplosivets samsvar med kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 10 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

For eksplosiver som ikke omfattes av systemet fastsatt i artikkel 

15, skal markedsdeltakerne på anmodning identifisere følgende 

for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et eksplosiv til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et eksplosiv til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått eksplosivet levert, og i ti år 

etter at de har levert eksplosivet. 

KAPITTEL 3 

SIKKERHETSBESTEMMELSER 

Artikkel 11 

Overføring av eksplosiver 

1.  Eksplosiver kan overføres bare i samsvar med nr. 2–8. 

2.  Tillatelse til å overføre eksplosiver skal innhentes av 

mottakeren hos vedkommende myndighet i mottakerens 

medlemsstat. Vedkommende myndighet skal forvisse seg om at 

mottakeren juridisk har tillatelse til å erverve eksplosiver, og at 

vedkommende har de nødvendige lisenser eller tillatelser. Ved 

transitt av eksplosiver skal markedsdeltakeren som har ansvar 

for overføringen, underrette vedkommende myndigheter i 

transittmedlemsstaten om alle overføringer av eksplosiver 

gjennom den berørte medlemsstaten og skal på forhånd 

innhente overføringstillatelse fra den berørte 

transittmedlemsstaten. 

3.  I de tilfeller der en medlemsstat anser at det er 

problematisk å verifisere retten til å erverve eksplosiver som 

nevnt i nr. 2, skal medlemsstaten sende de tilgjengelige 

opplysningene om saken til Kommisjonen, som skal underrette 

de øvrige medlemsstatene om dette. 

4.  Dersom vedkommende myndighet i mottakerens 

medlemsstat godkjenner overføringen, skal den utstede til 

mottakeren et dokument som inneholder alle opplysningene 

nevnt i nr. 5. Dette dokumentet skal følge eksplosivene til de 

ankommer det angitte bestemmelsesstedet. Det skal framlegges 

på anmodning fra berørte vedkommende myndigheter. 

Mottakeren skal beholde en kopi av dokumentet og skal på 

anmodning framlegge det for vedkommende myndighet i 

mottakerens medlemsstat. 

5.  Dersom overføringer av eksplosiver krever særlig 

overvåkning for å kunne fastslå at de oppfyller de særlige krav 

til offentlig sikkerhet på territoriet eller en del av territoriet til 

en medlemsstat, skal mottakeren før overføringen framlegge 

følgende opplysninger for vedkommende myndighet i 

mottakerens medlemsstat: 

a)  De berørte markedsdeltakernes navn og adresse, 

b)  antall og mengde eksplosiver som skal overføres,  
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c)  en fullstendig beskrivelse av de berørte eksplosivene, og av 

hvordan de kan identifiseres, herunder De forente nasjoners 

identifikasjonsnummer, 

d)  opplysninger om at omsetningsvilkårene er oppfylt, dersom 

eksplosivene skal bringes i omsetning, 

e)  overføringsmåte og -rute, 

f)  forventet avsendelsesdato og ankomstdato, 

g)  om nødvendig en nøyaktig angivelse av stedene der varene 

føres inn i og ut av medlemsstatene. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav a) skal være 

tilstrekkelig detaljerte til at vedkommende myndigheter kan 

kontakte markedsdeltakerne og innhente bekreftelse på at de 

berørte markedsdeltakere har rett til å motta forsendelsen. 

Vedkommende myndighet i mottakerens medlemsstat skal 

undersøke på hvilke vilkår overføringen kan skje, særlig med 

hensyn til de særlige krav til offentlig sikkerhet. Dersom de 

særlige krav til offentlig sikkerhet er oppfylt, skal det gis 

tillatelse til overføringen. I tilfelle av transitt gjennom andre 

medlemsstaters territorium, skal nevnte medlemsstater også 

undersøke og godkjenne opplysningene om overføringen. 

6.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat anser 

at de særlige krav til offentlig sikkerhet nevnt i nr. 4 og 5 ikke 

er nødvendige, kan eksplosivene overføres til territoriet eller en 

del av territoriet til denne medlemsstaten, uten at opplysningene 

angitt i nr. 5 framlegges på forhånd. Vedkommende myndighet 

i mottakerens medlemsstat skal i et slik tilfelle gi en 

overføringstillatelse for et bestemt tidsrom, som når som helst 

etter en grunngitt beslutning kan suspenderes eller trekkes 

tilbake. Dokumentet nevnt i nr. 4, som skal følge eksplosivene 

til de ankommer bestemmelsesstedet, skal bare vise til nevnte 

overføringstillatelse. 

7.  Uten at de vanlige kontroller som avsendermedlemsstaten 

skal foreta på sitt territorium, berøres, skal mottakerne og de 

berørte markedsdeltakerne på anmodning fra berørte 

vedkommende myndigheter sende alle relevante opplysninger 

de har til disposisjon om overføringen av eksplosiver til 

myndighetene i avsendermedlemsstaten og i 

transittmedlemsstaten. 

8.  En markedsdeltaker kan ikke overføre eksplosiver med 

mindre mottakeren har innhentet de nødvendige tillatelser for 

overføringen i samsvar med nr. 2, 4, 5 og 6. 

Artikkel 12 

Overføring av ammunisjon 

1.  Overføring av ammunisjon fra en medlemsstat til en 

annen kan skje bare etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2–5. 

Disse numre får også anvendelse på overføring av ammunisjon 

ved postordresalg. 

2.  Ved overføring av ammunisjon til en annen medlemsstat 

skal den berørte person, før avsendelsen finner sted, oversende 

til medlemsstaten der ammunisjonen befinner seg, 

a)  navn på og adresse til personen som selger eller overfører 

ammunisjonen, personen som kjøper eller erverver 

ammunisjonen og om nødvendig, navn på og adresse til 

eieren, 

b)  adressen ammunisjonen skal sendes eller transporteres til, 

c)  mengden ammunisjon som skal sendes eller transporteres, 

d)  opplysninger som gjør det mulig å identifisere 

ammunisjonen, og i tillegg en angivelse av at 

ammunisjonen har gjennomgått en kontroll i henhold til 

konvensjonen av 1. juli 1969 om gjensidig anerkjennelse av 

kontrollstempling av håndvåpen, 

e)  overføringsmåte, 

f)  avsendelsesdato og forventet ankomstdato. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav e) og f) behøver ikke 

framlegges ved overføring mellom våpenhandlere. 

Medlemsstaten skal undersøke på hvilke vilkår overføringen 

skal skje, særlig med hensyn til offentlig sikkerhet. Dersom 

medlemsstaten tillater overføringen, skal den utstede en lisens 

som inneholder alle opplysningene nevnt i første ledd. Denne 

lisensen skal følge ammunisjonen fram til bestemmelsesstedet. 

Den skal framlegges på enhver oppfordring fra vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. 

3.  Hver medlemsstat kan gi våpenhandlere rett til å overføre 

ammunisjon fra sitt territorium til en våpenhandler etablert i en 

annen medlemsstat uten forhåndstillatelsen nevnt i nr. 2. For 

dette formål skal den utstede en tillatelse som er gyldig i tre år, 

og som når som helst etter en grunngitt beslutning kan 

suspenderes eller trekkes tilbake. Et dokument som viser til 

tillatelsen, skal følge ammunisjonen fram til 

bestemmelsesstedet. Den skal framlegges på enhver 

oppfordring fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene.  
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Før overføringen skal våpenhandleren oversende til 

myndighetene i medlemsstaten overføringen skal foretas fra, 

alle opplysningene nevnt i nr. 2 første ledd. 

4.  Hver medlemsstat skal sende de andre medlemsstatene en 

liste over ammunisjon som kan overføres til medlemsstatens 

territorium uten dennes forhåndstillatelse. 

Disse listene over ammunisjon skal sendes til våpenhandlere 

som har fått tillatelse til å overføre ammunisjon uten 

forhåndstillatelse etter framgangsmåten fastsatt i nr. 3. 

5.  Hver medlemsstat skal oversende alle relevante 

opplysninger den har til rådighet om endelige overføringer av 

ammunisjon til medlemsstaten til hvis territorium overføringene 

er foretatt. 

Alle opplysninger medlemsstatene mottar i samsvar med nr. 2 

og 3, skal oversendes til mottakermedlemsstatene senest ved 

den aktuelle overføringen, og til eventuelle 

transittmedlemsstater senest ved overføringen. 

Artikkel 13 

Unntak begrunnet i offentlig sikkerhet 

Som unntak fra artikkel 11 nr. 2, 4, 5 og 6 og artikkel 12 kan en 

medlemsstat ved alvorlige trusler mot eller angrep på den 

offentlige sikkerhet som følge av ulovlig besittelse eller bruk av 

eksplosiver eller ammunisjon treffe alle nødvendige tiltak når 

det gjelder overføring av eksplosiver eller ammunisjon med 

henblikk på å hindre slik ulovlig besittelse eller bruk. 

Tiltakene nevnt i første ledd skal overholde 

forholdsmessighetsprinsippet. De skal ikke brukes som et 

middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult 

hindring for handelen mellom medlemsstatene. 

Enhver medlemsstat som treffer slike tiltak, skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen om dem. Kommisjonen skal 

underrette de øvrige medlemsstatene om dette. 

Artikkel 14 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal opprette nett for utveksling av 

opplysninger med sikte på gjennomføringen av artikkel 11 og 

12. De skal underrette de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om hvilke nasjonale myndigheter som har ansvar 

for å sende og motta opplysninger og for å anvende 

framgangsmåtene fastsatt i nevnte artikler. 

Medlemsstatene skal stille til rådighet for de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

markedsdeltakere som har lisenser eller tillatelser som nevnt i 

artikkel 16. 

2.  Ved gjennomføringen av dette direktiv får forordning 

(EF) nr. 515/97, særlig kravene om fortrolighet, tilsvarende 

anvendelse. 

Artikkel 15 

Identifikasjon og sporing av eksplosiver 

1.  Markedsdeltakerne skal følge et ensartet system for 

entydig identifikasjon og sporing av eksplosiver som tar hensyn 

til eksplosivets størrelse, form eller utforming, med mindre det 

ikke er nødvendig å påsette eksplosivet et entydig 

identifikasjonsmerke ettersom det har et lavt farenivå, gitt at 

dets egenskaper og faktorer som begrenset sprengvirkning, 

bruksområder og lav sikkerhetsrisiko innebærer begrensede 

potensielle konsekvenser av misbruk. 

Systemet skal ikke gjelde for eksplosiver som transporteres og 

leveres uemballert eller i pumpebiler for direkte fylling i 

sprenghull, eller eksplosiver som produseres på 

sprengningsstedet og lades umiddelbart etter at de er framstilt 

(produksjon på stedet). 

2.  Nevnte system skal sikre at opplysninger samles inn og 

lagres, eventuelt også elektronisk, slik at eksplosivet kan 

identifiseres og spores på en entydig måte og eksplosivet 

og/eller dets emballasje påsettes et entydig 

identifikasjonsmerke som gir tilgang til disse opplysningene. 

Opplysningene skal gjelde eksplosivets entydige identifisering, 

herunder hvor det befinner seg når det er i markedsdeltakernes 

besittelse samt markedsdeltakernes identitet. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal prøves med regelmessige 

mellomrom og beskyttes mot utilsiktet eller overlagt skade eller 

tilintetgjøring. Nevnte opplysninger skal oppbevares i ti år fra 

transaksjonen fant sted, eller dersom eksplosivene er brukt eller 

disponert, i ti år etter at de ble brukt eller disponert, også om 

markedsdeltakeren har innstilt sin forretningsvirksomhet. De 

skal framlegges umiddelbart på anmodning fra vedkommende 

myndigheter. 

4.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som 

a)  fastsetter praktiske ordninger for driften av systemet for 

entydig identifikasjon og sporing nevnt i nr. 1, idet det tas 

hensyn til eksplosivets størrelse, form eller konstruksjon, 

særlig den entydige identifikasjonens format og struktur, 

som fastsatt i nr. 2,  
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b)  identifiserer tilfellene nevnt i nr. 1 der det på grunn av et 

eksplosivs lave farenivå ikke er nødvendig for 

markedsdeltakerne å overholde systemet for entydig 

identifikasjon og sporing i henhold til nevnte nummer. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 49 

nr. 3. 

Artikkel 16 

Lisens eller tillatelse 

Markedsdeltakere skal ha en lisens eller tillatelse som gir dem 

rett til å produsere, oppbevare, bruke, importere, eksportere, 

overføre eller handle med eksplosiver. 

Nr. 1 får ikke anvendelse på ansatte hos en markedsdeltaker 

som har en lisens eller tillatelse. 

Artikkel 17 

Lisensiering av produksjonsvirksomhet 

Når en medlemsstat utsteder en lisens eller tillatelse som nevnt i 

artikkel 16 til å produsere eksplosiver, skal den særlig 

kontrollere at de ansvarlige markedsdeltakerne er i stand til å 

etterkomme de tekniske forpliktelser de påtar seg. 

Artikkel 18 

Beslagleggelse 

Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige slik at 

vedkommende myndigheter kan beslaglegge ethvert eksplosiv 

dersom det finnes tilstrekkelige bevis for at nevnte eksplosiv vil 

bli ervervet, brukt eller omsatt ulovlig. 

KAPITTEL 4 

EKSPLOSIVETS SAMSVAR 

Artikkel 19 

Formodning om eksplosivers samsvar 

Eksplosiver som er i samsvar med harmoniserte standarder eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II som 

omfattes av disse standardene eller disse delene av dem. 

Artikkel 20 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Ved samsvarsvurdering av eksplosiver skal produsenten følge 

en av følgende framgangsmåter nevnt i vedlegg III: 

a)  EU-typeprøving (modul B), og etter produsentens eget valg, 

en av følgende: 

i)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt 

overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom 

(modul C2), 

ii)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av 

produksjonsprosessen (modul D), 

iii)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter 

(modul E), 

iv)  typesamsvar basert på produktkontroll (modul F), 

b)  samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer (modul 

G). 

Artikkel 21 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II er 

oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til 

malen i vedlegg IV, inneholde de elementene som er angitt i de 

relevante modulene i vedlegg III, og oppdateres kontinuerlig. 

Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av den 

medlemsstaten der eksplosivet bringes i omsetning eller gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom et eksplosiv omfattes av mer enn én 

unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle 

slike unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke 

unionsrettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de 

er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar 

produsenten seg ansvar for at eksplosivet er i samsvar med 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 22 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.  
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Artikkel 23 

Regler og vilkår for påsetting av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal slik påsettes eksplosivet at den er 

synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom eksplosivets art 

gjør at dette ikke er mulig eller berettiget, skal den påsettes 

emballasjen samt medfølgende dokumenter. 

2.  CE-merkingen skal påsettes før eksplosivet bringes i 

omsetning. 

3.  CE-merkingen skal følges av det meldte organs 

identifikasjonsnummer dersom organet er involvert i 

produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påsettes av 

organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og der det er relevant, det meldte organets 

identifikasjonsnummer, kan følges av et annet merke som angir 

en særlig risiko eller bruksområde. 

5.  Når det gjelder eksplosiver som produseres til egen bruk, 

eksplosiver som transporteres og leveres uemballert eller i 

mobile enheter for produksjon av eksplosiver (MEMU) for 

direkte fylling i sprenghull, og eksplosiver som produseres på 

sprengningsstedet og lades umiddelbart etter at de er produsert 

(produksjon på stedet), skal CE-merkingen påsettes 

følgedokumentene. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 5 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 24 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver som tredjemann i henhold til dette 

direktiv. 

Artikkel 25 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av 

samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, 

herunder samsvar med artikkel 30. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurderingen og tilsynet 

nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 26 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal slik organiseres at alle 

beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan 

blir tatt av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av 

de oppgavene som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall 

kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 27 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

framgangsmåter for vurdering og melding av 

samsvarsvurderingsorganer og kontroll av meldte organer samt 

om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 28 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et 

tredjemannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller 

eksplosivet det vurderer.  
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4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av eksplosiver som de vurderer, 

og heller ikke være representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte eksplosiver som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike eksplosiver for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller 

konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller 

vedlikehold av eksplosiver, og heller ikke representere parter 

som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for 

virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller 

integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de 

er meldt for. Dette gjelder særlig rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker 

fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes 

samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres 

samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller 

grupper av personer som berøres av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tildelt i samsvar med 

vedlegg III, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på 

dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori eksplosiver som det er meldt for, ha til rådighet 

a)  personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant 

erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som 

sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse 

framgangsmåtene. Organet skal ha egnede prinsipper og 

framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører 

som et meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, 

kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderings-

virksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personellet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de foretar, og den nødvendige myndigheten til 

å foreta disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, om 

gjeldende harmoniserte standarder og relevante 

bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i 

nasjonal lovgivning, 

d)  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og 

rapporter som viser at vurderingene er foretatt. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III, 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den 

medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten 

skal vernes.  
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11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk, og skal anvende de 

forvaltningsvedtakene og dokumentene som denne gruppens 

arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 29 

Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte 

standardene eller deler av disse som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas 

å oppfylle kravene i artikkel 28 i den utstrekning de gjeldende 

harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 30 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 28, og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for 

meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen 

av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og 

de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg III. 

Artikkel 31 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal framlegge en søknad om 

melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de 

samsvarsvurderingsmodulene og den eller de eksplosivene som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 28. 

3.  Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et 

akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten all 

dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne 

og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i 

artikkel 28. 

Artikkel 32 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare 

samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 

28. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske 

meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene og den eller de berørte eksplosivene samt 

relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som omhandlet i artikkel 31 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført 

regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil 

oppfylle kravene i artikkel 28. 

5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en 

melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen to 

måneder for en melding der det ikke er benyttet et slikt bevis. 

Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til 

dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 33 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et 

identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter.  
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2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder 

identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilken 

virksomhet de er meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 34 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 28, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet 

har opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten 

treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir 

behandlet av et annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for 

de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsyns-

myndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 35 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ, eller tvil om hvorvidt et meldt 

organ fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er 

underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi 

Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen 

eller opprettholdelsen av det berørte meldte organets 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 49 

nr. 2. 

Artikkel 36 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal foreta samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve 

sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivået som kreves for at eksplosivet skal 

være i samsvar med dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II 

eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske 

spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et eksplosiv 

ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at 

produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om 

nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 37 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organene, er tilgjengelig. 

Artikkel 38 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding,  
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c)  alle anmodninger de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utøvd innenfor rammen av deres melding, og all annen 

virksomhet som er utøvd, herunder grensekryssende 

virksomhet og underleveranser. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv, og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

eksplosivene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet 

til negative, og på anmodning, positive resultater av 

samsvarsvurderinger. 

Artikkel 39 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres 

erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale 

myndigheter med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 40 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i 

form av en sektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL 6 

TILSYN MED OG KONTROLL AV EKSPLOSIVER SOM 

BRINGES INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 41 

Tilsyn med og kontroll av eksplosiver som bringes inn på 

markedet i Unionen 

Artikkel 16 og 29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse 

på eksplosiver. 

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 

sikre at eksplosiver bare bringes i omsetning dersom de ved 

riktig lagring og tiltenkt bruk ikke medfører fare for 

menneskers helse og sikkerhet. 

Artikkel 42 

Framgangsmåte for behandling av eksplosiver som utgjør 

en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at et eksplosiv utgjør en risiko 

for menneskers helse eller sikkerhet eller eiendom eller miljøet, 

skal de foreta en vurdering av det berørte eksplosivet som 

omfatter alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte 

markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstil-

synsmyndighetene for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at eksplosivet ikke er i 

samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve 

at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for å bringe eksplosivet i samsvar med disse 

kravene, trekke eksplosivet tilbake fra markedet eller 

tilbakekalle det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra 

risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak er truffet med hensyn til alle berørte eksplosiver som 

denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 

annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av eksplosivet på sitt nasjonale marked, trekke eksplosivet 

tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere eksplosivet som ikke oppfyller 

kravene, eksplosivets opprinnelse, det påståtte manglende 

samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og 
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varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at eksplosivet ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, vern av eiendom eller 

miljøet, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 19, og som danner grunnlag for en 

samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om 

eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det berørte 

eksplosivets manglende samsvar samt om eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av 

opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet 

innvendinger fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når 

det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal 

nevnte tiltak anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til det berørte eksplosivet, for 

eksempel at eksplosivet trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 43 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 42 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen uten 

opphold innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

eksplosivet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra 

deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

eksplosivets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 42 nr. 5 bokstav b) i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 44 

Eksplosiver som oppfyller kravene, men som utgjør en 

risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 42 nr. 1 kommer til at et eksplosiv, selv om 

det er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, for eiendom eller miljøet, skal 

medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer 

alle egnede tiltak for å sikre at det berørte eksplosivet ikke 

lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, trekke 

eksplosivet tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen et 

rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens 

art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle berørte eksplosiver som den har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Denne underretningen skal 

inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å kunne identifisere det berørte 

eksplosivet, eksplosivets opprinnelse samt eksplosivets 

omsetningskjede, den aktuelle risikoens natur og arten og 

varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal uten opphold rådføre seg med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede 

tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 49 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, eller vern av 

eiendom eller miljøet, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar 

med framgangsmåten nevnt i artikkel 49 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til 

den eller de berørte markedsdeltakerne.  
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Artikkel 45 

Formelt manglende samsvar 

1.  Uten at artikkel 42 berøres skal en medlemsstat pålegge 

den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret 

til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende 

tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påsatt i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 23 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påsatt, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påsatt i strid 

med artikkel 23 eller er ikke påsatt, 

d)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

g)  opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 5 eller artikkel 7 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

h)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 5 

eller artikkel 7 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av eksplosivet på 

markedet eller påse at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 7 

DELEGERT MYNDIGHET OG 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET SAMT KOMITÉ 

Artikkel 46 

Delegert myndighet 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i henhold til artikkel 47 når det gjelder ajourføring av vedlegg I, 

for å tilpasse det til De forente nasjoners anbefalinger for 

transport av farlig gods. 

Artikkel 47 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene som nevnt i 

artikkel 46, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

18. april 2014. 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.  Delegert myndighet som nevnt i artikkel 46 kan på ethvert 

tidspunkt tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er 

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 46 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før 

utløpet av nevnte periode, dersom både Europaparlamentet og 

Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre 

innsigelse. Denne perioden skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 48 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter de de tekniske ordningene for anvendelsen av artikkel 

11, særlig malen for dokumentet som skal brukes. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 49 

nr. 3. 

Artikkel 49 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for eksplosiver til 

sivil bruk. Nevnte komité skal være en komité i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011.  
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak 

der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten 

av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens saksbehandlingsregler. 

KAPITTEL 8 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 50 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Nevnte 

regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige 

overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 51 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre at eksplosiver som 

omfattes av og er i samsvar med direktiv 93/15/EF, og som er 

brakt i omsetning før 20. april 2016, gjøres tilgjengelig på 

markedet. 

2.  Sertifikater utstedt i henhold til direktiv 93/15/EØF skal 

være gyldige i henhold til dette direktiv. 

3.  Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF om opprettelse av et 

system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil 

bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF(1) skal fortsatt gjelde 

inntil det erstattes av tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 15 i 

dette direktiv. 

  

(1) EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8. 

Artikkel 52 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 2, 7–13 og 15–24, artikkel 3–10, 

artikkel 14 nr. 1, artikkel 15 og 16, artikkel 20 bokstav a) i), 

artikkel 21–27, artikkel 28 nr. 1–4, 6, 7, 10 og 11, artikkel 29–

45, artikkel 50 og 51 og vedlegg III og IV. De skal umiddelbart 

oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen 

og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 53 

Oppheving 

Direktiv 93/15/EØF, endret ved forordningene oppført i 

vedlegg V del A, og direktiv 2004/57/EF oppheves med 

virkning fra 20. april 2016, men uten at dette berører 

medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene for 

innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene som er angitt i vedlegg V del B. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 54 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1, 3–6 og 14, artikkel 11, 12 og 13, 

artikkel 14 nr. 2, artikkel 17–19, artikkel 20 bokstav a) ii)–iv) 

og bokstav b), artikkel 28 nr. 5, 8 og 9, artikkel 46, 47, 48 og 49 

og vedlegg I, II, V og VI får anvendelse fra 20. april 2016. 
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Artikkel 55 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

ARTIKLER SOM ANSES SOM PYROTEKNISKE ELLER SOM AMMUNISJON I DE FORENTE NASJONERS 

RELEVANTE ANBEFALINGER 

FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

Gruppe G 

0009 Ammunisjon, 

brannstiftende, med eller 

uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon 

Allmenn betegnelse som hovedsakelig gjelder artikler 

til militær bruk, og som omfatter alle typer bomber, 

granater, raketter, miner, prosjektiler og andre 

lignende innretninger. 

Ammunisjon, brannstiftende 

Ammunisjon som inneholder brennbart stoff. Med 

unntak av tilfeller der sammensetningen er et 

sprengstoff i seg selv, inneholder det også en eller 

flere av følgende bestanddeler: en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0010 Ammunisjon, 

brannstiftende, med eller 

uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0009 

0015 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, røyk- 

Ammunisjon som inneholder røykproduserende stoff. 

Med unntak av tilfeller der stoffet er et sprengstoff i 

seg selv, inneholder ammunisjonen også en eller flere 

av følgende bestanddeler: en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0016 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0015 

0018 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, tåreframkallende, med sprengladning, 

utstøterladning eller drivladning 

Ammunisjon som inneholder tåreframkallende stoff. 

Den inneholder også en eller flere av følgende 

bestanddeler: et pyroteknisk stoff, en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0019 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0018 

0039 Lysbomber 1.2 G Bomber 

Eksplosive gjenstander som kastes ut fra fly. De kan 

inneholde brennbar væske med sprengladning, en 

lysbombesammensetning eller en sprengladning. 

Betegnelsen omfatter lysbomber. 

0049 Lyspatroner 1.1 G Lyspatroner 

Artikler som består av en hylse, en tennladning og 

blitzlyspulver som er samlet i én enhet og er klart til 

avfyring. 

0050 Lyspatroner 1.3 G Se FN-nr. 0049 

0054 Signalpatroner 1.3 G Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler osv. 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0066 Tennlunte 1.4 G Tennlunte 

Artikkel som består av tekstilgarn dekket med 

svartkrutt eller en annen hurtigbrennende pyroteknisk 

blanding og bøyelig beskyttelsesinnkapsling, eller den 

består av en kjerne av svartkrutt omhyllet av et 

bøyelig vevd stoff. Den brenner i lengderetningen 

med en utvendig flamme og brukes til å overføre 

tenning fra en innretning til en ladning. 

0092 Signalbluss, bakke 1.3 G Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer beregnet 

på å lyse opp, identifisere, signalisere eller advare. 

0093 Signalbluss, luft 1.3 G Se FN-nr. 0092 

0101 Lunte, ikke-detonerende 1.3 G Lunte/tennrør 

Selv om de engelske ordene for lunte/tennrør 

(fuse/fuze) har felles opprinnelse (fransk fusée, fusil) 

og noen ganger anses for å være forskjellige 

stavemåter, er det viktig å fastholde at fuse (lunte) 

betegner en snorlignende tenningsinnretning, mens 

fuze (tennrør) betegner en innretning som brukes i 

ammunisjon, og som inneholder mekaniske, 

elektriske, kjemiske eller hydrostatiske bestanddeler 

som setter i gang en serietenning ved deflagrasjon 

eller detonasjon. 

Lunte, hurtigvirkende, ikke-detonerende (quickmatch) 

Artikkel som består av bomullsgarn som er 

impregnert med fint svartkrutt (quickmatch). Den 

brenner med en utvendig flamme og brukes ved 

serietenning av fyrverkeri osv. 

0103 Lunte, tenn-, rørformet, 

metallbelagt 

1.4 G Lunte, tenn-, rørformet, metallbelagt 

Artikkel som består av et metallrør med en kjerne av 

deflagrerende sprengstoff. 

0171 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, lys-, med eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller drivladning 

Ammunisjon som er beregnet på å skape en enkelt 

sterk lyskilde som lyser opp et område. Betegnelsen 

omfatter lyspatroner, lysgranater, lysprosjektiler og 

målidentifikasjonsbomber. 

0191 Signalmidler, hånd- 1.4 G Artikler som er beregnet på å gi signaler. 

0192 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.1 G Se FN-nr. 0191 

0194 Nødsignaler, skip 1.1 G Se FN-nr. 0191 

0195 Nødsignaler, skip 1.3 G Se FN-nr. 0191 

0196 Røyksignaler 1.1 G Se FN-nr. 0191 

0197 Røyksignaler 1.4 G Se FN-nr. 0191 

0212 Sporlys for ammunisjon 1.3 G Sporlys for ammunisjon 

Forseglede artikler som inneholder pyrotekniske 

stoffer beregnet på å vise banen til et prosjektil. 

0254 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0171 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0297 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0254 

0299 Lysbomber 1.3 G Se FN-nr. 0039 

0300 Ammunisjon, brann-, 

med eller uten 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0009 

0301 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0018 

0303 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0015 

0306 Sporlys for ammunisjon 1.4 G Se FN-nr. 0212 

0312 Signalpatroner 1.4 G Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler. 

0313 Røyksignaler 1.2 G Se FN-nr. 0195 

0318 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.3 G Granater, hånd eller gevær 

Artikler som er beregnet på å kastes med hånd eller 

avfyres med gevær. Betegnelsen omfatter: 

Øvelsesgranater, hånd eller gevær. 

0319 Tennpatroner 1.3 G Tennpatroner 

Artikler som består av en tennladning til tenning og en 

hjelpeladning av et deflagrerende sprengstoff som 

f.eks. svartkrutt, som brukes til å tenne drivladningen i 

en patronhylse til f.eks. kanoner. 

0320 Tennpatroner 1.4 G Se FN-nr. 0319 

0333 Fyrverkeri 1.1 G Fyrverkeri 

Pyrotekniske artikler for underholdningsformål. 

0334 Fyrverkeri 1.2 G Se FN-nr. 0333 

0335 Fyrverkeri 1.3 G Se FN-nr. 0333 

0336 Fyrverkeri 1.4 G Se FN-nr. 0333 

0362 Ammunisjon, øvelses- 1.4 G Ammunisjon, øvelses- 

Ammunisjon uten hovedladning som inneholder en 

sprengladning eller utstøterladning. Vanligvis 

inneholder den også et tennrør og en drivladning. 

0363 Ammunisjon, 

kalibrerings- 

1.4 G Ammunisjon, kalibrerings- 

Ammunisjon som inneholder pyrotekniske stoffer, og 

som brukes til å prøve ytelsen eller kraften i ny 

ammunisjon eller nye våpenkomponenter eller -

systemer. 

0372 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.2 G Se FN-nr. 0318 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0373 Signalmidler, hånd- 1.4 S Se FN-nr. 0191 

0403 Signalbluss, luft 1.4 G Se FN-nr. 0092 

0418 Signalbluss, bakke 1.2 G Se FN-nr. 0092 

0419 Signalbluss, bakke 1.1 G Se FN-nr. 0092 

0420 Signalbluss, luft 1.1 G Se FN-nr. 0092 

0421 Signalbluss, luft 1.2 G Se FN-nr. 0092 

0424 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.3 G Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. Betegnelsen 

omfatter: Prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 

med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler med 

sprengladning. 

0425 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.4 G Se FN-nr. 0424 

0428 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.1 G Pyrotekniske artikler til teknisk bruk 

Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer, og som 

er beregnet på teknisk bruk som f.eks. varmeutvikling, 

gassutvikling, teatereffekter osv. Betegnelsen omfatter 

ikke følgende artikler som er oppført for seg: all 

ammunisjon; signalpatroner; kabelkuttere, eksplosive; 

fyrverkeri; signalbluss, luft; signalbluss, bakke; 

utløserinnretninger, eksplosive; sprengnagler; 

signalmidler, hånd-; nødsignaler; knallkapsler for 

jernbane, eksplosive; røyksignaler. 

0429 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.2 G Se FN-nr. 0428 

0430 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.3 G Se FN-nr. 0428 

0431 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.4 G Se FN-nr. 0428 

0434 Prosjektiler med 

sprengladning eller 

utstøterladning 

1.2 G Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. Betegnelsen 

omfatter: prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 

med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler med 

sprengladning. 

0435 Prosjektiler med 

sprengladning eller 

utstøterladning 

1.4 G Se FN-nr. 0434 

0452 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.4 G Se FN-nr. 0372 

0487 Røyksignaler 1.3 G Se FN-nr. 0194 

0488 Ammunisjon, øvelses- 1.3 G Ammunisjon, øvelses- 

Ammunisjon uten hovedladning som inneholder en 

sprengladning eller utstøterladning. Vanligvis 

inneholder den også et tennrør og en drivladning. 

Betegnelsen omfatter ikke følgende artikler som er 

oppført for seg: Øvelsesgranater. 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0492 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.3 G Se FN-nr. 0194 

0493 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.4 G Se FN-nr. 0194 

0503 Kollisjonsputeladninger 

eller 

kollisjonsputeenheter 

eller bilbeltestrammere 

1.4 G  

Gruppe S 

0110 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.4 S Se FN-nr. 0318 

0193 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.4 S Se FN-nr. 0194 

0337 Fyrverkeri 1.4 S Se FN-nr. 0334 

0345 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.4 S Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. 

0376 Tennpatroner 1.4 S Se FN-nr. 0319 

0404 Signalbluss, luft 1.4 S Se FN-nr. 0092 

0405 Signalpatroner 1.4 S Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler osv. 

0432 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.4 S  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV 

I. Generelle krav 

1.  Hvert eksplosiv skal konstrueres, produseres og leveres slik at det under normale og forventede forhold, særlig med 

hensyn til sikkerhetsreglene og vanlig praksis, utgjør minst mulig fare for menneskers liv og helse, og at skade på 

eiendom og miljøet unngås også i tiden før det brukes. 

2.  Hvert eksplosiv skal ha de ytelsesegenskaper produsenten har angitt, for å sikre størst mulig sikkerhet og 

pålitelighet. 

3.  Hvert eksplosiv skal slik konstrueres og produseres at det ved bruk av en hensiktsmessig metode kan sluttbehandles 

med minst mulige virkninger på miljøet. 

II. Særlige krav 

1.  Som et minstekrav skal følgende opplysninger og egenskaper - der det er hensiktsmessig - tas i betraktning eller 

prøves: 

a)  oppbygning og karakteristiske egenskaper, herunder kjemisk sammensetning, ensartethet og eventuelt 

dimensjoner og kornstørrelsesfordeling, 

b)  eksplosivets fysiske og kjemiske stabilitet under alle de miljøforhold det kan bli eksponert for, 

c)  følsomhet for støt og friksjon, 

d)  forenlighet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres fysiske og kjemiske stabilitet, 

e)  eksplosivets kjemiske renhet, 

f)  eksplosivets vannbestandighet når det skal brukes under fuktige eller våte forhold og vann kan svekke 

eksplosivets sikkerhet og pålitelighet, 

g)  bestandighet mot høye og lave temperaturer når eksplosivet skal lagres eller brukes ved slike temperaturer og 

eksplosivets sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en bestanddel eller av 

eksplosivet som helhet, 

h)  eksplosivets egnethet for bruk i farlige omgivelser (f.eks. ved forekomst av gruvegass, varme omgivelser osv.), 

dersom det skal brukes under slike forhold, 

i)  sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller utilsiktet, 

j)  riktig lading av og virkemåte til eksplosivet når det brukes i samsvar med sitt formål, 

k)  hensiktsmessige anvisninger og om nødvendig merking som gjelder sikker håndtering, lagring, bruk og 

sluttbehandling, 

l)  den evne eksplosivet, dets innkapsling eller andre bestanddeler har til å motstå forringelse under lagring inntil 

den holdbarhetsdato produsenten har angitt, 

m)  detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at 

eksplosivet skal virke sikkert. 

2.  Hvert eksplosiv skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal prøvingene 

utføres under de forholdene som råder der eksplosivet skal brukes. 

3.  Krav til grupper av eksplosiver 

3.1.  Sprengstoffer skal også oppfylle følgende krav: 

a)  den angitte initieringsmåte skal sikre at sprengstoffet henholdsvis deflagrerer eller detonerer fullstendig. For 

svartkrutt skal deflagrasjonsegenskapene kontrolleres,  
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b)  sprengstoffer i form av patroner skal gi sikker og pålitelig forplantning av detonasjonen gjennom hele rekken 

av patroner, 

c)  gassene som dannes ved detonasjon av sprengstoffer, kan bare inneholde karbonmonoksid, nitrøse gasser, 

andre gasser, damper eller luftbårne restpartikler i mengder som under vanlige driftsvilkår ikke er 

helseskadelige. 

3.2.  Detonerende lunter, sikkerhetslunter, andre lunter og sjokkrør skal også oppfylle følgende krav: 

a)  tildekning av detonerende lunter, sikkerhetslunter, andre lunter og sjokkrør skal ha tilstrekkelig mekanisk 

styrke og skal i tilstrekkelig grad beskytte fylling av sprengstoff når den utsettes for normal mekanisk 

belastning, 

b)  parametrene for sikkerhetslunters brennetid skal angis og overholdes nøye, 

c)  detonerende lunter skal kunne initieres på en pålitelig måte, ha tilstrekkelig initieringsevne og oppfylle 

kravene med hensyn til lagring selv under særlige klimatiske forhold. 

3.3.  Tennere (herunder intervalltennere) og koplings- og forsinkerelementer skal også oppfylle følgende krav: 

a)  tennere skal under alle forventede bruksforhold initiere de sprengstoffene de skal brukes sammen med, på en 

pålitelig måte. 

b)  koplings- og forsinkerelementer til detonerende lunter må initieres på en pålitelig måte, 

c)  initieringsevnen skal ikke kunne svekkes av fuktighet. 

d)  intervalltennernes forsinkelsestider skal være tilstrekkelig like til å sikre at risikoen for overlapping med 

nærmeste forsinkelsestidstrinn er ubetydelig, 

e)  de elektriske egenskapene til elektriske tennere skal angis på emballasjen (f.eks. minste tennenergi, resistans), 

f)  ledningene til elektriske tennere skal ha tilstrekkelig isolasjon og mekanisk styrke, herunder soliditet i 

forbindelsen til tenneren, for deres bruksformål. 

3.4.  Drivladningskrutt og rakettkrutt skal også oppfylle følgende krav: 

a)  disse materialene skal ikke detonere når de brukes i samsvar med sitt formål, 

b)  drivladningskrutt skal om nødvendig (f.eks. dersom de er basert på nitrocellulose) stabiliseres for å unngå 

nedbryting, 

c)  rakettkrutt skal ikke ha utilsiktede sprekker eller gassbobler som kan utgjøre en fare for virkemåten, når det 

forekommer i komprimert eller støpt form. 

 ______  
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

MODUL B 

EU-typeprøving 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker et 

eksplosivs tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at eksplosivets tekniske konstruksjon oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til eksplosivets tekniske konstruksjon 

gjennom undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og av underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 3, samt 

undersøkelse av et prøveeksemplar av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte 

produksjonen (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype). 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om eksplosivet 

er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke eksplosivets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det 

er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

i)  en generell beskrivelse av eksplosivet, 

ii)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer 

osv, 

iii)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og eksplosivets virkemåte, 

iv)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

v)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

vi)  prøvingsrapporter, 

d)  prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om 

ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke fullt ut er blitt 

anvendt. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med 

andre relevante tekniske spesifikasjoner av produsentens relevante laboratorium eller av et annet 

prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

4.  Det meldte organ skal: 

 Når det gjelder eksplosivet,  
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4.1.  gjennomgå den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om eksplosivets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende. 

 Når det gjelder prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene, 

4.2.  verifisere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante 

harmoniserte standardene, samt de elementene som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, 

4.3.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

4.4.  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten 

har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 

direktiv i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

4.5.  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres. 

5.  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 

4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for det berørte eksplosivet, skal det meldte organet 

utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn på og adresse til 

produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for dets gyldighet, og opplysningene som kreves 

for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

 EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne 

vurdere om eksplosivene som produseres, er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere 

eksplosivene i bruk. 

 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organet avslå å utstede et EF-

typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre 

om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om 

dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-

typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om eksplosivet er i 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike 

endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig 

for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-

typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 

av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. 

Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske 

dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til sertifikatets gyldighetsperiode utløper.  



Nr. 36/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

9.  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt 

at de er angitt i fullmakten. 

MODUL C 2 

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av produkter med ujevne mellomrom er 

den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 

4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Produktkontroll 

 Et meldt organ, valgt av produsenten, skal utføre eller få utført produktkontroller med tilfeldige mellomrom 

fastsatt av organet, for å verifisere kvaliteten på den interne kontrollen av eksplosivet, idet det blant annet tas 

hensyn til eksplosivenes teknologisk kompleksitet og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de ferdige 

produktene, som tas på stedet av det meldte organet før eksplosivene bringes i omsetning, skal undersøkes, og 

hensiktsmessige prøvinger som definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller tilsvarende 

prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere om eksplosivet er 

i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i dette direktiv. 

Dersom en stikkprøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det meldte organet treffe hensiktsmessige 

tiltak. 

 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for 

eksplosivet er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at eksplosivet er i samsvar med kravene. 

 Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påsette det meldte organs identifikasjonsnummer i 

produksjonsprosessen. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen på hver enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen 

skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL D 

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem.  
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2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon samt inspeksjon og 

prøving av de berørte eksplosivene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte eksplosivene til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om den planlagte kategorien eksplosiver, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen av 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske 

tiltak som benyttes, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv., 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.3.  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i 

nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å sette 

seg inn i gjeldende krav i dette direktiv, og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at eksplosivet 

er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak.  
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3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte 

organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sin meldermyndighet 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning, om godkjenninger 

av kvalitetssystemer som det har utstedt.  
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8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av 

produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL E 

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av de berørte 

eksplosivene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte eksplosivene til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om den planlagte kategorien eksplosiver, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen 

av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

produktkvalitet, 

b)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjonen, 

c)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv., 

d)  metodene for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3.  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i 

nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.  
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 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å sette 

seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at eksplosivet er i 

samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte 

organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.  
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7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sin meldermyndighet 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det 

har utstedt. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av 

produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL F 

Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

1.  Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte 

eksplosivene, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Verifisering 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

eksplosivene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om eksplosivene er i samsvar med gjeldende krav, skal etter 

produsentens valg utføres enten ved å undersøke og prøve hvert produkt som omhandlet i nr. 4, eller ved å 

undersøke og prøve eksplosivene på statistisk grunnlag, som angitt i nr. 5. 

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt 

4.1.  Alle eksplosiver skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte 

standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å 

verifisere at eksplosivene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med 

de gjeldende kravene i dette direktiv. I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ 

bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

4.2.  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent eksplosiv eller få det påsatt på sitt ansvar. 

 Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i 

ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

5. Statistisk verifisering av samsvar 

5.1.  Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den skal sikre at 

hvert produsert parti er ensartet, og skal framlegge sine eksplosiver for verifisering i form av ensartede partier. 

5.2.  Det skal tas en stikkprøve av hvert parti. Alle eksplosiver i en stikkprøve skal undersøkes enkeltvis, og egnede 

prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre 

relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med den godkjente typen som er 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med de gjeldende kravene i dette direktiv, og for å avgjøre om partiet 

skal godkjennes eller avvises. I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ 

bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.  
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5.3.  Dersom et parti godkjennes, skal alle eksplosivene i partiet anses som godkjent, bortsett fra de eksplosivene i 

prøven som ikke oppfylte prøvingskravene. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent eksplosiv eller få det påsatt på sitt ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

5.4.  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for 

å hindre at partiet bringes i omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ 

innstille den statistiske verifiseringen og treffe egnede tiltak. 

6. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

6.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 3 samtykker, kan produsenten også påsette organets identifikasjonsnummer 

på eksplosivene på det meldte organs ansvar. 

 Dersom det meldte organ samtykker, kan produsenten også påsette organets identifikasjonsnummer på 

eksplosivene i produksjonsprosessen, på det meldte organets ansvar. 

7. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5.1. 

MODUL G 

Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

1.  «Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte 

eksplosivet, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

2.1.  Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i 

nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om eksplosivet er i samsvar med relevante krav, og skal 

omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi 

gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke eksplosivets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

a)  en generell beskrivelse av eksplosivet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter, kretser osv., 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og eksplosivets virkemåte,  
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d)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv, 

herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. I tilfeller der 

harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

2.2.  Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale 

myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

4. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger fastsatt i de 

relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, for å kontrollere om eksplosivet er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. I mangel av en 

slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på det godkjente eksplosivet eller få det påsattes på det meldte organs 

ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken type 

eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.2 og 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Nr.:(produkt-, type-, parti- eller serienummer)… 

2.  Navn på og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det): 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Detmeldteorganetharutførtbeskrivelseavogutstedt:sertifikatet(inngrepet)…(nummer,navn)… 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og utstedelsesdato): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/247 

 

VEDLEGG V 

DEL A 

Opphevede direktiver med liste over endringsdirektiver 

(som nevnt i artikkel 53) 

Rådsdirektiv 93/15/EØF 

(EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Bare nr. 13 i vedlegg II 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 219/2009 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109). 

Bare nr. 2.2 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav b) 

Kommisjonsdirektiv 2004/57/EF 

(EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73). 

 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsesdatoer 

(som nevnt i artikkel 53) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

93/15/EØF (artikkel 9, 10, 11, 12, 13 

og 14) 

30. september 1993 30. september 1993 

93/15/EØF (alle øvrige artikler) 30. juni 1994 1. januar 1995 

2004/57/EF 31. desember 2004 31. januar 2005 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1  Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2  Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 3  Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 4  Artikkel 2 nr. 3–6, 8, 13 og 14 

—  Artikkel 2 nr. 2, 7, 9–12 og 15–24 

Artikkel 1 nr. 5  Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 1  Artikkel 3 

Artikkel 2 nr. 2  Artikkel 4 

Artikkel 2 nr. 3  Artikkel 22 

Artikkel 3  Artikkel 4 og artikkel 5 nr. 1 

—  Artikkel 5 nr. 2–8 

—  Artikkel 6 

—  Artikkel 7 

—  Artikkel 8 

—  Artikkel 9 

  Artikkel 10 

Artikkel 4 nr. 1  Artikkel 19 

Artikkel 4 nr. 2  — 

Artikkel 5  Artikkel 43 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 1  Artikkel 20 

—  Artikkel 21 

—  Artikkel 24–27 

Artikkel 6 nr. 2  Artikkel 28–40 

Artikkel 7 nr. 1  Artikkel 22 og 23 

Artikkel 7 nr. 2  Artikkel 22 

Artikkel 7 nr. 3  Artikkel 22 

—  Artikkel 41 

Artikkel 8 nr. 1  Artikkel 42 og 44 

Artikkel 8 nr. 2  Artikkel 43 

Artikkel 8 nr. 3  Artikkel 45 

Artikkel 9 nr. 1  Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2  — 

Artikkel 9 nr. 3  Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 4  Artikkel 11 nr. 3 
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Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Artikkel 9 nr. 5  Artikkel 11 nr. 4 

Artikkel 9 nr. 6  Artikkel 11 nr. 6 

Artikkel 9 nr. 7  Artikkel 11 nr. 5 

Artikkel 9 nr. 8  Artikkel 11 nr. 7 

Artikkel 9 nr. 9  Artikkel 11 nr. 8 

Artikkel 10 nr. 1  Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2  Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 3  Artikkel 12 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 4  Artikkel 12 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 5  Artikkel 12 nr. 5 

Artikkel 11  Artikkel 13 

Artikkel 12 nr. 1  Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 2  Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 1  Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2  — 

Artikkel 13 nr. 3  Artikkel 46 og 47 

—  Artikkel 48 

Artikkel 13 nr. 4  Artikkel 49 nr. 2–5 

Artikkel 13 nr. 5  Artikkel 46 og 47 

Artikkel 14 første ledd  Artikkel 16 

Artikkel 14 annet ledd  Artikkel 15 nr. 1 og 4 

Artikkel 14 tredje ledd  Artikkel 15 nr. 2 og 4 

Artikkel 14 fjerde ledd  Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 15  — 

Artikkel 16  Artikkel 17 

Artikkel 17  Artikkel 50 

Artikkel 18  Artikkel 18 

Artikkel 19  Artikkel 51 og 52 

—  Artikkel 53 

—  Artikkel 54 

Artikkel 20  Artikkel 55 

 Artikkel 1 — 

 Artikkel 2 — 

 Artikkel 3 — 

 Artikkel 4 — 

 Artikkel 5 — 

 Vedlegg I Vedlegg I 

 Vedlegg II — 
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Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Vedlegg I  Vedlegg II 

Vedlegg II  Vedlegg III 

Vedlegg III  Artikkel 28 

Vedlegg IV  Artikkel 22 

—  Vedlegg IV 

—  Vedlegg V 

—  Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» innenfor rammen av 

komitéframgangsmåten i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og 

Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den 

utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  



Nr. 36/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/629 

av 20. april 2016 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under nummer K(2016) 2229](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over nasjonale unntak som 

åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nasjonale 

unntak og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II derfor må endres, er det av klarhetshensyn hensiktsmessig at 

de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget med hensyn til transport 

av farlig gods på deres territorium. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 22.4.2016, s.26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2017/EØS/36/44 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal avsnitt I.3. lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

 Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

 Nummerering av unntakene: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

AT Østerrike 

RO-a-AT-1 

 Gjelder: Små mengder av alle klasser unntatt klasse 1, 6.2 og 7. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.4. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av farlig gods emballert i begrensede mengder. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Opptil 30 kg eller liter farlig gods som ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i innvendig 

emballasje for begrensede mengder, i emballasje i samsvar med ADR eller i form av solide gjenstander kan emballeres 

sammen i X-prøvede kasser. 

 Sluttbrukere kan hente dem fra og bringe dem tilbake til butikken, og detaljister kan transportere dem til sluttbrukere eller 

mellom sine egne butikker. 

 Per transportenhet kan det transporteres høyst 333 kg eller liter innenfor en radius på 100 km. 

 Kassene skal være merket på en ensartet måte og ledsages av et forenklet transportdokument. 

 Noen få bestemmelser om lasting og håndtering får anvendelse. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 30. juni 2022 

BE Belgia 

RO-a-BE-1 

 Gjelder: Klasse 1 — små mengder.  
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 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 20 

kg. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere 

høyst 25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av 

sprengstofftjenesten. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits 

explosifs. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-a-BE-2 

 Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 6-97. 

 Kommentarer: Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 21 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-a-BE-3 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-a-BE-4 

 Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene til nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

 Henvisning til ADR: Alle krav. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene (se 2.2.7.1.2 bokstav d)). 

 I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte 

røykdetektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et midlertidig lagringssted.  
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 På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik emballasje med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et midlertidig lagringssted 

eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene for 

fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20. juli 2001 om alminnelige regler for 

strålevern. 

 Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

DE Tyskland 

RO-a-DE-1 

 Gjelder: Sampakking og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking og samlasting. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 28. 

 Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-DE-2 

 Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en transportørerklæring for visse mengder farlig gods 

som definert i 1.1.3.6 (n1). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres, ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 18. 

 Kommentarer: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

 Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

 Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO-a-DE-3 

 Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsveiledninger samt 

veiledninger for kjøretøyets mannskap. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket opptil 

1 000 l: som tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: Overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 24. 

 Kommentarer: Liste nr. 7, 38, 38a. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-DE-5 

 Gjelder: Sampakking tillatt. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II i små mengder. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 21. 

 Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

DK Danmark 

RO-a-DK-2 

 Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods  

§ 4, stk. l. 

 Kommentarer: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen.  
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 Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1.  Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2.  Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3.  Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4.  Avstanden mellom emballasje som inneholder fenghetter, og emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, skal 

være minst én meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasje som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, skal lastes slik at den raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5.  Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-DK-3 

 Gjelder: Veitransport av emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak med sikte på sluttbehandling. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, 

framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr 

om bord samt opplæringskrav. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Innvendig emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i 

visse klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i 

visse ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje 

og/eller per transportenhet er begrenset. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

 Kommentarer: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

 Gyldig til: 1. januar 2019. 

FI Finland 

RO-a-FI-1 

 Gjelder: Transport av farlig gods i visse mengder i busser. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 4 og 5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak, bestemmelser om emballering, merking og dokumentasjon.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: 

 Små mengder nærmere angitt farlig gods kan transporteres som gods i busser med passasjerer, forutsatt at den samlede 

mengden ikke overstiger 200 kilo. En privatperson kan transportere farlig gods nevnt i avsnitt 1.1.3 i en buss dersom de 

aktuelle varene er emballert for detaljsalg og beregnet på personlig bruk. Den samlede mengden brannfarlige væsker i 

beholdere som kan etterfylles, skal ikke overstige 5 liter. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods og regjeringsdekret om veitransport av farlig 

gods (194/2002). 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-FI-2 

 Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5, 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: 

 Særlige bestemmelser om transport i tankkjøretøyer eller transportenheter med mer enn én drivstofftank. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: 

 Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer eller transportenheter med én eller flere drivstofftanker som er 

merket i samsvar med 5.3.2.1.3, kan det sist transporterte stoffet som angis i transportdokumentet, være stoffet med det 

laveste flammepunktet. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-FI-3 

 Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoffer. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: 

 Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder sprengstoffer (største nettomasse 1 000 

kg) til steinbrudd og arbeidssteder, kan merkes foran og bak med skiltet i modell nr. 1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

 Gyldig til: 30. juni 2021.  
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FR Frankrike 

RO-a-FR-2 

 Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av klinisk avfall som innebærer risiko for smitte og 

omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 12. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-FR-5 

 Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

 Kommentarer: Bare farlig gods til privat eller eget yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

 Gyldig til: 28. februar 2022. 

RO-a-FR-6 

 Gjelder: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder (18). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

 Gyldig til: 28. februar 2022. 

RO-a-FR-7 

 Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for 

markedstilsynsformål.  
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 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport 

av farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for 

forsendelse, krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til 

transportutstyr og transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal sampakkes. De skal oppfylle reglene for største 

mengde for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle 

kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen må 

være utstyrt med merkingen i avsnitt I.1, nr. 3.4.7, i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og teksten «Prøver for analyse» (på 

fransk: «Echantillons destinés à l'analyse»). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten ikke av 

bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. 

 Kommentarer: Unntaket i avsnitt I.1 nr. 1.1.3 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av farlig 

gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstilsyn har Frankrike 

innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport av prøver som 

inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er mengdebegrensninger for 

innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

 Gyldig til: 1. januar 2019. 

HU Ungarn 

RO-a-HU-1 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-DE-2. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

 Gyldig til: 30. januar 2020. 

RO-a-HU-2 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

 Gyldig til: 30. januar 2020. 

IE Irland 

RO-a-IE-1 

 Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, væske 

(flammepunkt ved minst 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke overskrider mengdene angitt i 

1.1.3.6 i ADR.  
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 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1 dersom 

mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 

2004. 

 Kommentarer: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike pesticider. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-IE-4 

 Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til bruk ved tapping 

(av drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen med). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoppdrag. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til bruk ved 

tapping av drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen 

med). 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

 Kommentarer: Hovedvirksomheten består av distribusjon av emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen 

med noen få små flasker med tilhørende drivgasser. 

 Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-IE-5 

 Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder transporter med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, 

bruk av gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-

klasse 2.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra 

mottakeren av transporten nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, 

men transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten nevnt i iii), og vi) 

distribueres lokalt i landet i små mengder. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

 Kommentarer: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med den særlig angitte gassen – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-IE-6 

 Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) utgåtte pyrotekniske artikler med klassifiseringskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i 

klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 

0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg for sluttbehandling. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. 

Forsendelsesbestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking 

av utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 

0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de alminnelige 

emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet inneholder 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler transporteres lokalt 

til nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). 

 Kommentarer: Transport av små mengder utgåtte pyrotekniske artikler, særlig fra lystbåteiere og skipshandlere, til 

militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. Unntaket gjelder 

for lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre som er tildelt 

pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart. 

 Gyldig til: 30. januar 2020. 

RO-a-IE-7 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4.  
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 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

 Gyldig til: 30. juni 2022. 

PT Portugal 

RO-a-PT-3 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

 Gyldig til: 30. januar 2022. 

SE Sverige 

RO-a-SE-1 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-FR-7. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a) (små mengder). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

 Bakgrunn for direktivet: 

 Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 30. juni 2022. 

UK Det forente kongerike 

RO-a-UK-1 

 Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale (en selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 

røykdetektorer til privat bruk i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på 

høyst 40 kBq, eller høyst fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per 

lysinnretning i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy.) 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: 

Regulation 3(10). 

 Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

 Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO-a-UK-2 

 Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.2.6.3 og 1.1.3.6.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

 Kommentarer: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-3 

 Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

 Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). 

 Kommentarer: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-4 

 Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket på 

annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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 Kommentarer: Kravene i ADR er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-5 

 Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.4 og 1.1.3.6.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; 

reg. 14 and Schedule 4. 

 Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og 

multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

 Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-6 

 Gjelder: Økning av største nettomasse for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

 Kommentarer: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

 Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en 

lengde på over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. 

Konstruksjonsbegrensningene på EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller 

losse slike gjenstander. For enkelte gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av 

transporten. Slikt utstyr finnes sjelden i praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav 

om å bygge flere EX/III-spesialkjøretøyer for å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for 

bransjen. 

 I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff.  
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 Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde. 

 Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at 

slaghastigheten må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde for at patroner skal antennes. 

 Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-7 

 Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikker parkering og tilsyn, men krever ikke at visse typer last i 

klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

 Kommentarer: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-8 

 Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer, og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

 Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for 

å hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

 Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1.  Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff.  
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2.  Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 

har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3.  1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i 

transportkategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, 

forutsatt at det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har 

en samlet nettomasse på høyst 20 kg. 

4.  Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse 

gjenstandene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-9 

 Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små kjøretøyer. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha 

oransjefargede skilter. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Tillater ethvert unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

 Kjøretøyene skal enten 

a)  være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b)  være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 

5(4)(d). 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-10 

 Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Alle bestemmelser. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I til transport av klinisk avfall som innebærer risiko 

for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011. 

 Gyldig til: 1. januar 2017.  
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På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO-bi-BE-4 

 Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002. 

 Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-bi-BE-5 

 Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1 (gammel forskrift: A5, 2X14, 2X12). 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til produksjon av 

emballasje er mindre strenge. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-bi-BE-6 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-5. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-bi-BE-7 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-6. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO-bi-BE-8 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-UK-2.  
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 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Gyldig til: 30. juni 2020 

RO-bi-BE-9 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-3. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Gyldig til: 15. januar 2018. 

RO-bi-BE-10 

 Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon og merking av kolli samt førerkort. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

 Kommentarer: I listen nedenfor angis unntakets nummer i nasjonal lovgivning, tillatt avstand og det farlige godset. 

Unntak 2-2001: 300 m (klasse 3, 6.1 og 8) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 6-2004: høyst 5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 7-2005: kryssing av en offentlig vei (UN 1202) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 1-2006: 600 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 13-2007: 8 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 2-2009: 350 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 3-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 5-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 9-2009: høyst 20 km (klasse 2 i kolli) – gyldig til: 9. september 2015 

Unntak 16-2009: 200 m (IBC-containere) – gyldig til: 15. januar 2018. 

 Gyldig til: 15. januar 2018. 

DE Tyskland 

RO-bi-DE-1 

 Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

 Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a)  mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og transport på bestemte ruter), 

b)  antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B, 

c)  tomme, ikke-rengjorte tanker (det er tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten). 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. 

I S. 4350); Ausnahme 18. 

 Kommentarer: Det vil ikke være praktisk mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

 Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DE-3 

 Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå 

farlige reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier osv. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 20. 

 Kommentarer: Liste nr. 6*. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DE-4 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-BE-1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

 Gyldig til: 1. januar 2017. 

RO-bi-DE-5 

 Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre 

steder, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt 

at følgende vilkår er oppfylt: 

1.  Krav til tankcontainere 

1.1.  Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til 

konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2. Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre trykket 

stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen selv etter å ha blitt 

aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og 

tilsvarende trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått typeprøving 

og typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2.  Merking 

  Hver tankcontainer skal merkes med et faremerke på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1 i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3.  Driftsbestemmelser 

3.1. Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke kan 

finne sted. 

3.2. Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3. Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter lossing 

inntil det er fylt igjen. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: unntak for Nordrhein-Westfalen. 

 Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for 

videre bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og merket med tankkoden L10DN. 

 Gyldighetstidens utløp: 30. juni 2022. 

RO-bi-DE-6 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-6. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB). 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DE-7 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-a-BE-10.  
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 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Gyldig til: 20. mars 2021. 

DK Danmark 

RO-bi-DK-1 

 Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 – intet transportdokument. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i klasse 

2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene, samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om UN-nummer, navn og klasse. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

 Kommentarer: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

 Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DK-2 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-6. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DK-3 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-UK-1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DK-4 

 Gjelder: Veitransport av farlig gods av visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9.  
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 Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, 

emballeringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om 

vilkår for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav 

til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til 

nærliggende returpunkter for avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser 

skal overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

innvendig emballasje, per ytre emballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

 Kommentarer: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods, transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunkter for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av innvendig emballasje. 

 Gyldig til: 1. januar 2019. 

EL Hellas 

RO-bi-EL-1 

 Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene for faste tanker (tankkjøretøyer) som er registrert før 31. desember 2001, og som 

brukes til lokal transport eller transport av små mengder av enkelte kategorier av farlig gods. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak med skall av metall samt batterikjøretøyer og  

MEGC-er. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker og tankcontainere 

registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1985 og 31. desember 2001 kan fortsatt brukes. Denne 

overgangsbestemmelsen gjelder kjøretøyer for transport av følgende farlige materialer (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 

1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257). Den er ment å gjelde transport av små mengder 

eller lokal transport med kjøretøyer som er registrert i nevnte tidsrom. Overgangsbestemmelsen får anvendelse på 

tankkjøretøyer som er ombygd i henhold til følgende kriterier: 

1.  Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 

211.153, 211.154). 

2.  En platetykkelse i skallet på minst 3 mm for tanker med en lagringskapasitet på inntil 3 500 liter og minst 4 mm for 

tanker av bløtt stål med en lagringskapasitet på inntil 6 000 liter, uavhengig av type skillevegger og tykkelsen på dem. 

3.  Dersom det benyttede materialet er aluminium eller et annet metall, skal tankene oppfylle kravene til tykkelse og andre 

tekniske spesifikasjoner i tekniske tegninger som er godkjent av den lokale myndigheten i den staten der kjøretøyene 

tidligere var registrert. Dersom tekniske tegninger ikke foreligger, skal tankene oppfylle kravene i 6.8.2.1.17 (211.127). 

4.  Tankene skal oppfylle kravene i punkt 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) og 6.8.2.2, herunder underpunkt 6.8.2.2.1, og 

6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).  
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 Nærmere bestemt kan tankkjøretøyer med en masse på under fire tonn og en skalltykkelse på under 3 mm som brukes bare 

til lokal transport av gassoljer (UN 1202), og som ble registrert første gang før 31. desember 2002, brukes bare dersom de 

er ombygd i samsvar med punkt 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20). 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-

δεξαμενές),αποσυναρμολογούμενεςδεξαμενέςπουβρίσκονταισεκυκλοφορίαkrav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner) 

og prøving av faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

 Gyldig til: 30. juni 2017 

RO-bi-EL-2 

 Gjelder: Unntak fra kravene til konstruksjon av basiskjøretøyet med hensyn til kjøretøyer beregnet på lokal transport av 

farlig gods når kjøretøyet ble registrert første gang før 31. desember 2001. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav med hensyn til konstruksjon av basiskjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Unntaket gjelder for kjøretøyer beregnet på lokal transport av farlig gods (kategori UN 1202, 

1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257), registrert første gang før 

31. desember 2001. 

 De ovennevnte kjøretøyene skal oppfylle kravene i 9 (9.2.1 til 9.2.6) i vedlegg B til direktiv 94/55/EF med følgende unntak: 

 Kravene i 9.2.3.2 må oppfylles bare dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med blokkeringsfrie bremser. Det skal være 

utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som beskrevet i 9.2.3.3.1, men må ikke nødvendigvis oppfylle kravene i 9.2.3.3.2 

og 9.2.3.3.3. 

 Fartsskriverens strømforsyning skal være utstyrt med en sikkerhetsbarriere som er koplet direkte til batteriet (punkt 220 

514), og det elektriske utstyret for boggiakselens løftemekanisme skal være montert slik det opprinnelig ble montert av 

kjøretøyprodusenten, og beskyttes i et dertil egnet forseglet kabinett (punkt 220 517). 

 Tankkjøretøyer med største vekt på under 4 tonn som er beregnet på lokal transport av diesel/fyringsolje (UN 1202), skal 

særlig oppfylle kravene i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 og 9.2.4.5, men ikke nødvendigvis de andre kravene. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςήδηκυκλοφορούντωνοχημάτωνπουδιενεργούν

εθνικέςμεταφορέςορισμένωνκατηγοριώνεπικινδύνωνεμπορευμάτωνtekniske krav til kjøretøyer som allerede er i bruk) 

og som er beregnet på lokal transport av visse kategorier farlig gods). 

 Kommentarer: Antallet berørte kjøretøyer er lite, sammenlignet med det samlede antallet kjøretøyer som allerede er 

registrert, og de er i tillegg bare beregnet på lokal transport. Formen for unntak som det anmodes om, størrelsen på den 

aktuelle vognparken og typen gods som transporteres, utgjør ikke et veisikkerhetsproblem. 

 Gyldig til: 30. juni 2016. 

ES Spania 

RO-bi-ES-2 

 Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2.  
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 Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen (rør, 

sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot slitasje 

av ytre påkjenninger, eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinnretninger (herunder 

flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

 Kommentarer: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, utelukkende brukt i 

landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er fortsatt i bruk i dag. De kjøres 

sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i landbruket. 

 Gyldig til: 28. februar 2022. 

FI Finland 

RO-bi-FI-1 

 Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1 a). 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: 

 I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) angis i stedet for de 

eksplosjonsfarlige stoffenes faktiske nettomasse. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

 Kommentarer: 

 Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for sprengstoffindustrien 

i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-FI-3 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-DE-1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

 Gyldig til: 28. februar 2022. 

FR Frankrike 

RO-bi-FR-1 

 Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset.  
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 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 23-4. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-FR-3 

 Gjelder: Transport av faste lagertanker for LPG (18). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av faste lagertanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 30. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-FR-4 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-UK-2. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres. 

 Gyldig til: 30. januar 2022. 

HU Ungarn 

RO-bi-HU-1 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-3. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

 Gyldig til: 30. januar 2020. 

IE Irland 

RO-bi-IE–3 

 Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

 Kommentarer: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-IE-6 

 Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at bøyelige påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med bøyelige slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer 

UN 1202, 1223, 1863 og 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det treffes egnede tiltak for å 

hindre at innhold lekker ut. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

 Kommentarer: Bøyelige slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også 

under transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt for å sikre at kunden 

mottar riktig mengde av produktet. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-IE-7 

 Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottaker. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Foreslått unntak for å kunne endre kravene i ADR om transportdokumentet og rengjøring av 

kjøretøyet for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

 Kommentarer: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods 

som transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig.  
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 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-IE-8 

 Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

 Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a)  mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b)  mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en offentlig vei, 

 forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

 Kommentarer: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO-bi-

SE-3 og RO-bi-UK-1. 

 Gyldig til: 30. januar 2020. 

NL Nederland 

RO-bi-NL-13 

 Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av ytre 

emballasje; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; drift; 

kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små mengder, samt 

farlig husholdningsavfall fra foretak, som leveres i egnet emballasje med en største kapasitet på 60 liter. Med tanke på de 

små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og med tanke på de ulike stoffenes mangfoldige natur, er det ikke 

mulig å gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte ordning fastsettes derfor en 

forenklet variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

 Kommentarer: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det 

aktuelle stoffet består derfor av rester som for eksempel malingrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av 
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transportmiddel, som blant annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, 

blinkende lys. Når det gjelder transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for 

eksempel ved at stoffet transporteres i forseglet emballasje for å unngå spill eller risikoen for at giftig damp lekker ut eller 

samles i kjøretøyet. I kjøretøyet finnes enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall og som gir beskyttelse mot 

at lasten forskyves eller åpnes utilsiktet. Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et 

kompetansebevis, med tanke på at det er snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper 

om farene ved disse stoffene, bør det finnes skriftlige instruksjoner som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

PT Portugal 

RO-bi-PT-1 

 Gjelder: Transportdokument for UN 1965. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, kondensert, n.o.s.», som transporteres i sylindere, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

 «UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0 som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

 «UN 1965 propan» for blanding C som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of 

Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October. 

 Kommentarer: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-PT-2 

 Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of 

Decreto-Lei No 267-A/2003, of 27 October.  
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 Kommentarer: Kravet om at tomme tanker og container som har inneholdt farlig gods skal ledsages av et 

transportdokument i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter, som kan minimeres uten at 

sikkerheten settes i fare. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

SE Sverige 

RO-bi-SE-1 

 Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

 De viktigste unntakene er følgende: 

 Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å overholde bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i 

avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å prøves i 

transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

 Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-

containere eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i ADR-S». 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous 

goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. 

 Kommentarer: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv er 

vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve av 

avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-2 

 Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder 

farlig gods. 

 Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-3 

 Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av emballasje, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsbevis i henhold til 9. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-4 

 Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

losserisiko, innlevering av bevis osv. 

 Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods.  
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 Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, slik som sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder 

smuglerbrennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og 

deretter til et destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Avvikene som 

tillates, er: a) det er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. 

Hver pall som inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det 

utføres ca. 20 slike transporter hvert år. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-5 

 Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: 

 Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

 En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

 Trekkvogner trenger ikke å ha et godkjenningsbevis. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-6 

 Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon av kjøretøyet, er ikke nødt til å gjennomgå 

opplæringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske inspeksjonen, være lastet med 

farlig gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

 Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt.  
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 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-7 

 Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankbiler. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i 

transportdokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn 

og adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-9 

 Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument, konstruksjon av tanker, godkjenningsbevis. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a)  en farlig gods-erklæring er ikke nødvendig, 

b)  eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og som 

er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes, 

c)  eldre tankbiler som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 1999, 

3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten av 

veiarbeidsplasser, 

d)  godkjenningsbeviser kreves ikke for mannskapsvogner og tankbiler med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne, som er utstyrt med en ikke-

godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-10 

 Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4.  
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 Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan bare emballeres i samsvar med 4.1.4. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

 Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. 

Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4. 

 Kommentarer: Denne gjelder bare for nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle 

forskriftene var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

 Bare to selskaper utfører transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

 Gammelt unntak nr. 84. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-11 

 Gjelder: Førerkort. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

 Kommentarer: Lokal transport. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-12 

 Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1). 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får den særlige bestemmelsen V2(1) i 7.2.4 anvendelse 

bare dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), og dersom fyrverkeriet er 

klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold til 14. reviderte 

utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods. 

 En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten.  
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 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

 Kommentarer: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av EX-

godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake fra 

terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til 

fyrverkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

 Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

 Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i den særlige bestemmelsen 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-13 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-DK-4. 

 Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) (lokal transport over korte avstander). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: 

 Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 30. juni 2022. 

UK Det forente kongerike 

RO-bi-UK-1 

 Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 

2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

 Kommentarer: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle.  
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 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-UK-2 

 Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal 

distribusjonskjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt 

for klasse 7) (N11). 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne emballasje begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre 

transportforetaket har gitt tillatelse til det». 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). 

 Kommentarer: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for 

distribusjonen på detaljistnivå. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-UK-3 

 Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). 

 Kommentarer: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-UK-4 

 Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-12. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

 Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO-bi-UK-5 

 Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

 Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Særbestemmelse 636. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særbestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

 Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra 

returpunktene for forbrukere til mellombehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium 

(UN 2800 og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

 De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

 Høyst 5 % av hver emballasje kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier. 

 Hver enkelt emballasjes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

 Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

 Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 Part 1. 

 Kommentarer: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort 

antall personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter 

retningslinjene fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme», og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt 

ADR-emballasje og nødvendig instruksjon. 

 Gyldig til: 30. juni 2021.» 

2)  I vedlegg II skal avsnitt II.3. lyde: 

 «II.3. Nasjonale unntak 

 Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

 Nummerering av unntakene: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA-a-DE-2 

 Gjelder: Sampakking tillatt.  
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 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II og i små mengder. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 21. 

 Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

FR Frankrike 

RA-a-FR-3 

 Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6, omfattes ikke av kravet om lasterklæring. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 20.2. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-a-FR-4 

 Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste etiketter på sidene av vognene. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse 1, 

6.2 eller 7), må merkes. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 21.1. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

SE Sverige 

RA-a-SE-1 

 Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med etiketter.  
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 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods, skal være utstyrt med etiketter. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

 Kommentarer: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

UK Det forente kongerike 

RA-a-UK-1 

 Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

 Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-a-UK-2 

 Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer, og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

 Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Enhver tilpasning skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom alle rimelige tiltak er iverksatt for å 

hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods.  
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 Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1.  Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2.  Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 

har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3.  1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i 

transportkategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, 

forutsatt at det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har 

en samlet nettomasse på høyst 20 kg. 

4.  Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse 

gjenstandene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-a-UK-3 

 Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.1. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

 Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods i 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes 

multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-a-UK-4 

 Gjelder: Vedtakelse av RA-a-FR-6. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).  
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 Kommentarer: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-a-UK-5 

 Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26. 

 Kommentarer: Kravene i RID er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA-bi-DE-2 

 Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier osv. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 20. 

 Kommentarer: Liste nr. 6*. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA-bi-DE-3 

 Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8 nr. 6.8.2.3 kreves 

typegodkjenning for tanker som er brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann).  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over 

korte avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget etter 

russiske standarder. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92. 

 Gyldig til: 30. januar 2020 (tillatelsen er forlenget). 

DK Danmark 

RA-bi-DK-1 

 Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 30. juni 2022. 

RA-bi-DK-2 

 Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

 Kommentarer: 

 Gyldig til: 28. februar 2022. 

SE Sverige 

RA-bi-SE-1 

 Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje.  
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 Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

 De viktigste unntakene er følgende: 

 Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å overholde bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i 

avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å prøves 

i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

 Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i RID-S». 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på järnväg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

 Kommentarer: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv 

er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

 Gyldig til: 30. juni 2021. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA-bii-DE-1 

 Gjelder: Lokal transport av UN 1051 hydrogencyanid, stabilisert, flytende, som inneholder høyst 1 vektprosent vann, i 

jernbanetankvogner, som unntak fra avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann, i jernbanetankvogner (RID-tanker). 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess 

og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formål og 

hvis konstruksjon og utstyr løpende tilpasses i samsvar med de nyeste sikkerhetskravene. Transportprosessen reguleres i 

detalj av ytterligere driftsmessige sikkerhetsbestemmelser i avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og beredskap 

og overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97. 

 Gyldighetstidens utløp: 1. januar 2023.  
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RA-bii-DE-2 

 Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

 Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1. 

 Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til tabell A i kapittel 3.2 er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt. 

 Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 

 Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10. 

 Gyldig til: 15. januar 2018.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/68 

av 21. januar 2016 

om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen 

elektroniske registre over sjåførkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 31 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 er medlemsstatene forpliktet til å utveksle opplysninger elektronisk for å 

sikre at utstedte sjåførkort er unike. 

2) For å gjøre det lettere for medlemsstatene å utveksle elektroniske opplysninger om sjåførkort har Kommisjonen 

opprettet meldingssystemet TACHOnet, som gjør det mulig for medlemsstatene å be andre medlemsstater om 

opplysninger om utstedelse av sjåførkort, og om deres status. 

3) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 blir sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over sjåførkort obligatorisk i 

hele Unionen, enten ved bruk av meldingssystemet TACHOnet eller et annet kompatibelt system. Dersom det benyttes 

et kompatibelt system, skal det imidlertid være mulig å utveksle elektroniske opplysninger med alle andre 

medlemsstater via meldingssystemet TACHOnet. 

4) Det må derfor fastsettes obligatoriske felles framgangsmåter og spesifikasjoner for TACHOnet, herunder formatet på 

opplysningene som utveksles, tekniske prosedyrer for elektroniske søk i de nasjonale elektroniske registrene, 

tilgangsprosedyrer og sikkerhetsmekanismer. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 165/2014  — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes kravene til den obligatoriske koplingen av nasjonale elektroniske registre over sjåførkort til 

meldingssystemet TACHOnet i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 165/2014 menes med: 

a) «asynkront grensesnitt» en prosess der en melding som svar på en anmodning sendes tilbake via en ny HTTP-forbindelse, 

b) «generelt søk» en anmodning fra en medlemsstat rettet til alle andre medlemsstater,  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 22.1.2016, s.51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

2017/EØS/36/45 
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c) «kortutstedende myndighet» den enheten som en medlemsstat har gitt myndighet til å utstede og forvalte fartsskriverkort, 

d) «sentralenhet» et informasjonssystem som muliggjør ruting av TACHOnet-meldinger mellom medlemsstatene, 

e) «nasjonalt system» et informasjonssystem innført i hver enkelt medlemsstat med sikte på å sende, behandle og besvare 

TACHOnet-meldinger, 

f) «synkront grensesnitt» en prosess der en melding som svar på en anmodning sendes tilbake via den samme HTTP-

forbindelsen som ble brukt til anmodningen, 

g) «anmodende medlemsstat» en medlemsstat som sender en anmodning eller melding som så rutes til vedkommende 

mottakermedlemsstat(er), 

h) «mottakermedlemsstat» den medlemsstaten som en anmodning eller melding via TACHOnet er rettet til, 

i) «enkeltsøk» en anmodning fra en medlemsstat rettet til én medlemsstat, 

j) «fartsskriverkort» enten et sjåførkort eller et verkstedkort, som definert i artikkel 2 bokstav f) og k) i forordning (EU)  

nr. 165/2014. 

Artikkel 3 

Forpliktelse til å kople seg til TACHOnet 

Medlemsstatene skal kople de nasjonale elektroniske registrene nevnt i artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 165/2014 til 

meldingssystemet TACHOnet. 

Artikkel 4 

Tekniske spesifikasjoner 

Meldingssystemet TACHOnet skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I–VII. 

Artikkel 5 

Bruk av TACHOnet 

Medlemsstatene skal følge framgangsmåtene i vedlegg VIII. 

Medlemsstatene skal gi sine nasjonale kortutstedende myndigheter, og kontrollører som utfører oppgavene nevnt i artikkel 38 i 

forordning (EU) nr. 165/2014, tilgang til meldingssystemet TACHOnet, for å legge til rette for effektiv kontroll av sjåførkortets 

gyldighet og status, og av at det er unikt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 2. mars 2018.  
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 Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

 Utferdiget i Brussel, 21. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Generelle trekk ved meldingssystemet TACHOnet 

1. Arkitektur 

 Meldingssystemet TACHOnet skal bestå av følgende deler: 

1.1  En sentralenhet som skal kunne motta en anmodning fra den anmodende medlemsstaten, validere den og behandle den 

ved å videresende den til mottakermedlemsstatene. Sentralenheten skal vente på svar fra hver mottakermedlemsstat, 

samle alle svarene og videresende det samlede svaret til den anmodende medlemsstaten. 

 Alle TACHOnet-meldinger skal rutes via sentralenheten. 

1.2  Medlemsstatenes nasjonale systemer, som skal være utstyrt med et grensesnitt som både kan sende anmodninger til 

sentralenheten og ta imot svarene. Nasjonale systemer kan benytte egen eller kommersiell programvare til å sende og 

motta meldinger fra sentralenheten. 

2. Forvaltning 

2.1  Sentralenheten skal forvaltes av Kommisjonen, som skal ha ansvaret for teknisk drift og vedlikehold av sentralenheten. 

2.2  Sentralenheten skal ikke lagre data i mer enn seks måneder, unntatt til data til loggføring og statistikk som fastsatt i 

vedlegg VII. 

2.3  Sentralenheten skal ikke gi tilgang til personopplysninger, med unntak for autorisert personale i Kommisjonen når det er 

nødvendig i forbindelse med overvåking, vedlikehold og feilretting. 

2.4  Medlemsstatene skal ha ansvar for følgende: 

2.4.1  Opprettelse og forvaltning av sine nasjonale systemer, herunder grensesnittet mot sentralenheten. 

2.4.2  Installasjon og vedlikehold av sine nasjonale systemer, både maskinvare og programvare, egen eller kommersiell. 

2.4.3  Korrekt driftskompatibilitet mellom sine nasjonale systemer og sentralenheten, herunder håndtering av feilmeldinger fra 

sentralenheten. 

2.4.4  Treffe alle nødvendige tiltak for å sikre opplysningenes fortrolighet, integritet og tilgjengelighet. 

2.4.5  Driften av de nasjonale systemene i samsvar med tjenestenivåene i vedlegg VI. 

2.5  Nettportalen MOVEHUB 

 Kommisjonen skal stille til rådighet en nettbasert applikasjon med beskyttet tilgang kalt «nettportalen MOVEHUB», 

som minst tilbyr følgende tjenester: 

a)  Statistikk over medlemsstatenes tilgjengelighet. 

b)  Melding om vedlikehold av sentralenheten og medlemsstatenes nasjonale systemer. 

c)  Sammenfattede rapporter. 

d)  Forvaltning av kontakter. 

e)  XSD-skjemaer.  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/299 

 

2.6  Forvaltning av kontakter 

2.6.1.  Denne funksjonen skal gi hver medlemsstat mulighet til å forvalte kontaktopplysningene om sine ulike brukere på 

områdene politikk, økonomi, drift og teknikk, og vedkommende myndighet i hver medlemsstat har ansvaret for å 

ajourføre opplysninger om egne kontakter. Det skal være mulig å se, men ikke redigere, andre medlemsstaters 

kontaktopplysninger. 

2.6.2  TACHOnet skal benytte kontaktopplysningene nevnt i punkt 2.6.1 til å fylle ut kontaktopplysninger i svarmeldingene. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Funksjoner i meldingssystemet TACHOnet 

1.  Følgende funksjoner skal stilles til rådighet via meldingssystemet TACHOnet: 

1.1  «Check Issued Cards (CIC)» (kontroll av utstedte kort): gjør det mulig for den anmodende medlemsstaten å sende en CIC-

anmodning til én eller samtlige mottakermedlemsstater for å undersøke om en person som søker om kort, allerede har et 

sjåførkort utstedt av mottakermedlemsstatene. Mottakermedlemsstatene skal svare på anmodningen ved å sende et CIC-

svar. 

1.2  «Check Card Status (CCS)» (kontroll av kortstatus): gjør det mulig for den anmodende medlemsstaten å be 

mottakermedlemsstaten om nærmere opplysninger om et kort som sistnevnte har utstedt, ved å sende en CCS-anmodning. 

Mottakermedlemsstaten skal svare på anmodningen ved å sende et CCS-svar. 

1.3  «Modify Card Status (MCS)» (endring av kortstatus): gjør det mulig for den anmodende medlemsstaten å 

underrettemottakermedlemsstaten, gjennom en MCS-anmodning, om at status for et kort som sistnevnte har utstedt, er 

endret. Mottakermedlemsstaten skal svare med en MCS-bekreftelse. 

1.4  «Issued Card Driving License (ICDL)» (kort utstedt på grunnlag av førerkort): gjør det mulig for den anmodende 

medlemsstaten å underrette mottakermedlemsstaten, gjennom en ICDL-anmodning, om at den har utstedt et kort på 

grunnlag av et førerkort utstedt av mottakermedlemsstaten. Mottakermedlemsstaten skal svare med et ICDL-svar. 

2.  Andre meldingstyper som anses som nødvendige for at TACHOnet skal fungere effektivt, skal legges inn, for eksempel 

feilmeldinger. 

3. Nasjonale systemer skal gjenkjenne kortstatusene oppført i tillegget til dette vedlegg når noen av funksjonene beskrevet i 

punkt 1 brukes. Medlemsstatene er imidlertid ikke forpliktet til å innføre en administrativ framgangsmåte som gjør bruk av 

alle de oppførte statustypene. 

4.  Når en medlemsstat mottar et svar eller en melding med en status som ikke er i bruk i medlemsstatens administrative 

framgangsmåten, skal det nasjonale systemet oversette statusen i den mottatte meldingen til den tilsvarende verdien i 

nevnte framgangsmåte. Meldingen skal ikke avvises av mottakermedlemsstaten så lenge statusen i meldingen er oppført i 

tillegget til dette vedlegg. 

5.  Kortstatusene som er oppført i tillegget til dette vedlegg, skal ikke benyttes til å avgjøre om et sjåførkort er gyldig for 

kjøring. Når en medlemsstat sender en anmodning til den kortutstedende medlemsstatens register via CCS-funksjonen, 

skal svaret inneholde feltet «valid for driving» (gyldig for kjøring). Den nasjonale administrative framgangsmåten skal 

være slik at CCS-svarene alltid inneholder riktig verdi i feltet «valid for driving». 

 _____  
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Tillegg 

Kortstatuser 

«Card Status» 

(kortstatus) 
Definisjon 

«Application» 

(søknad) 

Kortutstedende myndighet har mottatt en søknad om utstedelse av et sjåførkort. Disse opplysningene er 

registrert og lagret i databasen med de genererte søkenøklene. 

«Approved» 

(godkjent) 

Kortutstedende myndighet har godkjent søknaden om fartsskriverkort. 

«Rejected» (avslått) Kortutstedende myndighet har ikke godkjent søknaden. 

«Personalised» 

(personlig tilpasset) 

Fartsskriverkortet er personlig tilpasset. 

«Dispatched» 

(sendt) 

Den nasjonale myndigheten har sendt sjåførkortet til vedkommende fører eller utleveringssted. 

«Handed Over» 

(overlevert) 

Den nasjonale myndigheten har overlevert sjåførkortet til vedkommende fører. 

«Confiscated» 

(beslaglagt) 

Vedkommende myndighet har inndratt førerens sjåførkort. 

«Suspended» 

(midlertidig 

inndratt) 

Førerens sjåførkort er midlertidig inndratt. 

«Withdrawn» 

(tilbakekalt) 

Kortutstedende myndighet har besluttet å tilbakekalle sjåførkortet. Kortet er gjort ugyldig for alltid. 

«Surrendered» 

(innlevert) 

Fartsskriverkortet er returnert til kortutstedende myndighet med en erklæring om at det ikke lenger er 

nødvendig. 

«Lost» (mistet) Fartsskriverkortet er meldt mistet til kortutstedende myndighet. 

«Stolen» (stjålet) Fartsskriverkortet er meldt stjålet til kortutstedende myndighet. Et stjålet kort anses som mistet. 

«Malfunctioning» 

(ubrukelig) 

Fartsskriverkortet er meldt ubrukelig til kortutstedende myndighet. 

«Expired» (utløpt) Fartsskriverkortets gyldighetstid er utløpt. 

«Replaced» 

(erstattet) 

Et fartsskriverkort som er meldt mistet, stjålet eller ubrukelig, er erstattet med et nytt kort. Dataene på det 

nye kortet er de samme, med unntak av kortnummerets erstatningsindeks, som er økt med én. 

«Renewed» 

(fornyet) 

Fartsskriverkortet er fornyet fordi de administrative dataene er endret eller gyldighetstiden er utløpt. 

Kortnummeret på det nye kortet er det samme, med unntak av kortnummerets fornyelsesindeks, som er 

økt med én. 

«In Exchange» 

(under utskiftning) 

Den kortutstedende myndigheten som har utstedt sjåførkortet, har mottatt en melding om at kortet er i ferd 

med å bli skiftet ut med et sjåførkort utstedt av kortutstedende myndighet i en annen medlemsstat. 

«Exchanged» 

(skiftet ut) 

Den kortutstedende myndigheten som har utstedt sjåførkortet, har mottatt en melding om at kortet er 

skiftet ut med et sjåførkort utstedt av kortutstedende myndighet i en annen medlemsstat. 
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VEDLEGG III 

Bestemmelser om meldinger i meldingssystemet TACHOnet 

1. Generelle tekniske krav 

1.1  Sentralenheten skal tilby både synkrone og asynkrone grensesnitt til utveksling av meldinger. Medlemsstatene kan velge 

den teknologien som egner seg best som grensesnitt mot deres egne applikasjoner. 

1.2  Alle meldinger som utveksles mellom sentralenheten og de nasjonale systemene må være UTF-8-kodet. 

1.3  Nasjonale systemer skal kunne motta og behandle meldinger med greske eller kyrilliske skrifttegn. 

2. XML-meldingsstruktur og skjemadefinisjon (XSD) 

2.1  XML-meldingenes generelle struktur skal følge det formatet som er definert av XSD-skjemaene installert i sentralenheten. 

2.2  Sentralenheten og de nasjonale systemene skal sende og motta meldinger som er i samsvar med meldingenes XSD-skjema. 

2.3  Nasjonale systemer skal kunne sende, motta og behandle alle meldinger som svarer til funksjonene i vedlegg I. 

2.4  XML-meldingene skal minst oppfylle minstekravene i tillegget til dette vedlegg. 

 _____  
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Tillegg 

Minstekrav til innholdet i XML-meldinger 

Felles overskrift Obligatorisk 

«Version» (versjon) XML-spesifikasjonenes offisielle versjon angis i navneområdet som er 

definert i meldingens XSD, og i attributtet version i overskriftselementet i 

alle XML-meldinger. Versjonsnummeret («n.m») defineres som en fast 

verdi i hver versjon av XML-skjemadefinisjonsfilen (xsd). 

Ja 

«Test Identifier» 

(prøveidentifikator) 

Valgfri ID til prøving. Den som tar initiativ til prøven, fyller ut ID-en, og 

alle som deltar i arbeidsflyten videresender/svarer med samme ID. Det bør 

ses bort fra ID-en under produksjonen, og den benyttes ikke dersom den 

forekommer. 

Nei 

«Technical Identifier» (teknisk 

identifikator) 

En UUID som identifiserer hver enkelt melding som unik. Senderen 

genererer en UUID og fyller ut dette attributtet. Denne opplysningen 

benyttes bare internt. 

Ja 

«Workflow Identifier» (arbeidsflyt-

identifikator) 

Attributtet «workflowId» er en UUID og skal genereres av den 

anmodende medlemsstaten. Denne ID-en benyttes deretter i alle 

meldinger for å korrelere arbeidsflyten. 

Ja 

«Sent At» (tidspunkt for sending) Dato og klokkeslett (UTC) da meldingen ble sendt. Ja 

«Timeout» (tidsavbrudd) Dette er et valgfritt attributt for dato og klokkeslett (i UTC-format). Denne 

verdien fastsettes av sentralenheten bare for videresendte anmodninger. 

Dette vil informere mottakermedlemsstaten om tidspunktet da 

anmodningen blir gjenstand for tidsavbrudd. Denne verdien kreves ikke i 

MS2TCN_<x>_Req eller i svarmeldinger. Den er valgfri, slik at den 

samme overskriftsdefinisjonen kan benyttes til alle meldingstyper, uansett 

om attributtet «timeoutValue» kreves eller ikke. 

Nei 

Fra ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som sender meldingen, 

eller «EU». 

Ja 

Til ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som meldingen sendes til, 

eller «EU». 

Ja 

 

«Check Issued Cards Request» (CIC-anmodning) Obligatorisk 

«Family Name» (etternavn) Førerens etternavn slik det står på kortet. Ja 

«First Name» (fornavn) Førerens fornavn slik det er angitt på kortet (manglende fornavn innebærer 

ikke et søk med jokertegn). 

Nei 

«Date of Birth» (fødselsdato) Førerens fødselsdato slik den står på kortet. Ja 

«Driving Licence Number» 

(førerkortnummer) 

Nummeret på førerens førerkort. Nei 

«Driving Licence Issuing Country» 

(førerkortutstedende stat) 

Staten som har utstedt førerens førerkort. Nei 
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«Check Issued Cards Response» (CIC-svar) Obligatorisk 

«Status Code» (statuskode) Søkets statuskode (f.eks. funnet, ikke funnet, feil osv.). Ja 

«Status Message» (statusmelding) En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 

«Found Driver Details» (funne føreropplysninger) Ja 

«Family Name» (etternavn) Etternavn på alle funne førere. Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavn på alle funne førere. Nei 

«Date of Birth» (fødselsdato) Fødselsdato for alle funne førere. Ja 

«Place of Birth» (fødested) Fødested for alle funne førere. Nei 

«Driver Card Number» 

(sjåførkortnummer) 

Den funne førerens kortnummer. Ja 

«Driver Card Status» 

(sjåførkortstatus) 

Den funne førerens kortstatus. Ja 

«Driver Card Issuing Authority» 

(sjåførkortutstedende myndighet) 

Navnet på myndigheten som har utstedt den funne førerens kort. Ja 

«Driver Card Start of Validity 

Date» (sjåførkortets første 

gyldighetsdato) 

Første gyldighetsdato for det funne sjåførkortet. Ja 

«Driver Card Expiry Date» 

(sjåførkortets utløpsdato) 

Utløpsdato for det funne sjåførkortet. Ja 

«Driver Card Status Modified 

Date» (endringsdato for 

sjåførkortets status) 

Dato da det funne sjåførkortet sist ble endret. Ja 

«Search Mechanism» 

(søkefunksjon) 

Ble kortet funnet med et NYSIIS-søk eller et tilpasset søk? Ja 

«Temporary Card» (midlertidig 

kort) 

Det funne kortet er et midlertidig kort Nei 

«Driving Licence Number» 

(førerkortnummer) 

Nummeret på den funne førerens førerkort. Ja 

«Driving Licence Issuing Country» 

(førerkortutstedende stat) 

Staten som har utstedt den funne førerens førerkort. Ja 

«Driving Licence Status» 

(førerkortstatus) 

Status for den funne førerens førerkort. Nei 

«Driving Licence Issuing Date» 

(førerkortets utstedelsesdato) 

Utstedelsesdato for den funne førerens førerkort. Nei 

«Driving Licence Expiry Date» 

(førerkortets utløpsdato) 

Utløpsdato for den funne førerens førerkort. Nei 
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«Check Card Status Request» (CCS-anmodning) Obligatorisk 

«Driver Card Number» 

(sjåførkortnummer) 

Nummeret på kortet det bes om opplysninger om. Ja 

 

«Check Card Status Response» (CCS-svar) Obligatorisk 

«Status Code» (statuskode) Statuskode for anmodningen om opplysninger (f.eks. funnet, ikke funnet, 

feil osv.). 

Ja 

«Status Message» (statusmelding) En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 

«Card Status» (kortstatus) Status for kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Issuing Authority» 

(kortutstedende myndighet) 

Navnet på myndigheten som har utstedt kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Start of Validity Date» 

(kortets første gyldighetsdato) 

Første gyldighetsdato for kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Expiry Date» (kortets 

utløpsdato) 

Utløpsdato for kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Status Modified Date» 

(endringsdato for kortstatus) 

Datoen da kortet anmodningen gjelder, sist ble endret. Ja 

«Valid for Driving» (gyldig for 

kjøring) 

Det funne kortet er / er ikke gyldig for kjøring. Ja 

«Temporary Card» (midlertidig 

kort) 

Det funne kortet er et midlertidig kort Nei 

«Workshop Card» (verkstedkort)  

«Workshop Name» (verkstedets 

navn) 

Navnet på verkstedet som kortet er utstedt til. Ja 

«Workshop Address» (verkstedets 

adresse) 

Adressen til verkstedet som kortet er utstedt til. Ja 

«Family Name» (etternavn) Etternavnet på personen som kortet er utstedt til. Nei 

«First Name» (fornavn) Fornavnet på personen som kortet er utstedt til. Nei 

«Date of Birth» (fødselsdato) Fødselsdatoen til personen som kortet er utstedt til. Nei 

«Card Holder Details» (opplysninger om kortinnehaveren)  

«Family Name» (etternavn) Etternavnet på føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavnet på føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Date of Birth» (fødselsdato) Fødselsdatoen til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

« Place of Birth» (fødested) Fødested for føreren som kortet er utstedt til. Nei 
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«Check Card Status Response» (CCS-svar) Obligatorisk 

«Driving Licence Number» 

(førerkortnummer) 

Førerkortnummeret til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«Driving Licence Issuing Country» 

(førerkortutstedende stat) 

Staten som har utstedt førerkortnummeret for føreren som kortet er utstedt 

til. 

Ja 

«Driving Licence Status» 

(førerkortstatus) 

Status for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Driving Licence Issuing Date» 

(førerkortets utstedelsesdato) 

Utstedelsesdato for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Driving Licence Expiry Date» 

(førerkortets utløpsdato) 

Utløpsdato for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

 

«Modify Card Status Request» (MCS-anmodning) Obligatorisk 

«Driver Card Number» 

(sjåførkortnummer) 

Nummeret på kortet der statusen er endret. Ja 

«New Driver Card Status» 

(sjåførkortets nye status) 

Kortets status etter endring. Ja 

«Modification Reason» 

(begrunnelse for endringen) 

Begrunnelse (fritekst) for at kortets status er endret. Nei 

«Driver Card Status Modified Date» 

(endringsdato for sjåførkortets 

status) 

Dato og klokkeslett da kortets status ble endret. Ja 

«Declared By» (erklæring avgitt av)  

«Authority» (myndighet) Navnet på myndigheten som har endret kortets status. Ja 

«Family Name» (etternavn) Etternavnet på personen som har endret kortets status. Nei 

«First Name» (fornavn) Fornavnet personen som har endret kortets status. Nei 

«Phone» (telefon) Telefonnummeret til personen som har endret kortets status. Nei 

«E-mail» (e-post) E-postadressen til personen som har endret kortets status. Nei 

 

«Modify Card Status Acknowledgement» (MCS-bekreftelse) Obligatorisk 

«Status Code» (statuskode) Bekreftelsens statuskode (OK, ikke funnet, feil osv.). Ja 

«Acknowledgement type» (type 

bekreftelse) 

Type bekreftelse: på anmodning eller svar Ja 

«Status Message» (statusmelding) En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 
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«Modify Card Status Response» (MCS-svar) Obligatorisk 

«Status Code» (statuskode) Statuskode for oppdatering av registeret (OK, ikke funnet, feil osv.). Ja 

«Status Message» (statusmelding) En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 

 

«Issued Card Driving Licence Request» (ICDL-anmodning) Obligatorisk 

«Driver Card Number» 

(sjåførkortnummer) 

Nummeret på det utstedte sjåførkortet. Ja 

«Driving Licence Number» 

(førerkortnummer) 

Nummeret på det utenlandske førerkortet som ble brukt til å søke om 

sjåførkort. 

Ja 

 

«Issued Card Driving Licence Response» (ICDL-svar) Obligatorisk 

«Status Code» (statuskode) Statuskode for meldingsbekreftelsen (OK, ikke OK, feil osv.). Ja 

«Status Message» (statusmelding) En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendig). Nei 

«Family Name» (etternavn) Etternavnet på føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavnet på føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Date of Birth» (fødselsdato) Fødselsdatoen til føreren som kortet er utstedt til. Ja 
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VEDLEGG IV 

Translitterasjon og NYSIIS-tjenester (New York State Identification and Intelligence System) 

1.  NYSIIS-algoritmen som er innført i sentralenheten, skal brukes til å kode navnene til alle førerne i det nasjonale registeret. 

2.  Når det søkes etter et kort via CIC-funksjonen, skal NYSIIS-nøklene brukes som primær søkemekanisme. 

3.  I tillegg kan medlemsstatene benytte en tilpasset algoritme for å oppnå flere resultater. 

4.  Det skal framgå av søkeresultatene hvilken søkemekanisme som ble brukt, enten NYSIIS eller den som er tilpasset. 

5.  Dersom en medlemsstat velger å registrere ICDL-meldinger, skal NYSIIS-nøklene i meldingen registreres som en del av 

ICDL-dataene. 

5.1  Ved søk i ICDL-data skal medlemsstaten bruke NYSIIS-nøkkelen for søkerens navn. 

 _____  

VEDLEGG V 

Sikkerhetskrav 

1.  HTTPS skal benyttes til utveksling av meldinger mellom sentralenheten og de nasjonale systemene. 

2.  Nasjonale systemer skal benytte de PKI-sertifikater som er utstedt av Kommisjonen for å sikre overføringen av meldinger 

mellom det nasjonale systemet og sentralenheten. 

3.  Nasjonale systemer skal minst benytte sertifikater som bruker hash-algoritmen SHA-2 (SHA-256) til signaturer og 

offentlige nøkler med en lengde på 2048 biter. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Tjenestenivåer 

1.  Nasjonale systemer skal holde følgende minste tjenestenivå: 

1.1  De skal være tilgjengelige døgnet rundt, alle ukedager. 

1.2  Tilgjengeligheten skal overvåkes ved hjelp av en impulsmelding fra sentralenheten. 

1.3  Tilgjengeligheten skal være på 98 %, i samsvar med følgende tabell (tallene er avrundet til nærmeste passende enhet): 

Tilgjengelighet på 

betyr at systemet er utilgjengelig 

per dag per måned per år 

98 % 0,5 timer 15 timer 7,5 dager 

 Medlemsstatene oppfordres til å overholde kravet til tilgjengelighet per dag, selv om visse nødvendige aktiviteter, for 

eksempel vedlikehold av systemet, krever en nedetid på over 30 minutter. Kravene til tilgjengelighet per måned og per år 

er imidlertid bindende. 

1.4  Systemene skal besvare minst 98 % av anmodningene som overføres til dem i løpet av en kalendermåned. 

1.5  Systemene skal besvare en anmodning innen ti sekunder. 

1.6  Den samlede tiden før tidsavbrudd for en anmodning (den tiden den som sender anmodningen, kan vente på et svar) skal 

ikke overstige 20 sekunder. 

1.7  Systemene skal kunne behandle seks meldinger i sekundet. 

1.8  Nasjonale systemer kan ikke sende mer enn to anmodninger i sekundet til TACHOnet. 

1.9  Alle nasjonale systemer skal kunne håndtere eventuelle tekniske problemer med sentralenheten eller nasjonale systemer i 

andre medlemsstater. Slike problemer kan blant annet være 

a) tap av forbindelse til sentralenheten 

b) uteblitt svar på en anmodning 

c) mottak av svar etter tidsavbrudd for meldingen 

d) mottak av uønskede meldinger 

e) mottak av ugyldige meldinger. 

2.  Sentralenheten skal 

2.1  ha en tilgjengelighet på 98 %, 

2.2  sende feilmeldinger til de nasjonale systemene, enten i svarmeldingen eller i en egen feilmelding. De nasjonale systemene 

skal på sin side motta disse feilmeldingene og sette inn ekstra ressurser til å treffe nødvendige tiltak for å rette feilen. 

3.  Vedlikehold 

 Medlemsstatene skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen via nettapplikasjonen om alt rutinemessig 

vedlikeholdsarbeid, minst én uke før arbeidet begynner, dersom det er teknisk mulig. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Loggføring av data innsamlet i sentralenheten, og statistikk over disse dataene 

1.  Av hensyn til personvernet skal dataene som brukes til statistikk være anonyme. Data som identifiserer et bestemt kort, en 

bestemt fører eller et bestemt førerkort, skal ikke være tilgjengelige for statistiske formål. 

2.  Loggførte opplysninger skal gjøre det mulig å spore alle transaksjoner for overvåkings- og feilsøkingsformål, og å utarbeide 

statistikk over disse transaksjonene. 

3.  Personopplysninger skal lagres i loggen i høyst seks måneder. Statistiske opplysninger skal lagres på ubestemt tid. 

4.  Statistiske data som brukes til rapportering, skal omfatte 

a) den anmodende medlemsstaten 

b) mottakermedlemsstaten 

c) meldingstypen 

d) svarets statuskode 

e) meldingenes dato og klokkeslett 

f) svartiden. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Bruk av meldingssystemet TACHOnet 

1. Utstedelse av sjåførkort 

1.1  Når den som søker om et sjåførkort har et førerkort utstedt i en annen medlemsstat enn medlemsstaten som mottar 

søknaden, skal sistnevnte medlemsstat gjøre et generelt CIC-søk. 

1.2  Medlemsstater som utsteder et sjåførkort til en fører med et førerkort utstedt i en annen medlemsstat, skal umiddelbart 

underrette sistnevnte medlemsstat via ICDL-funksjonen om at det er utstedt et sjåførkort. 

1.3  Når den som søker om et sjåførkort har et førerkort utstedt i medlemsstaten som mottar søknaden, og det allerede er 

registrert en ICDL-melding for førerkortet i det nasjonale registeret, skal medlemsstaten enten gjøre et CIC-enkeltsøk eller 

et CCS-søk hos medlemsstaten som har sendt ICDL-meldingen. 

1.4  Hver ICDL-melding skal registreres i det nasjonale registeret til medlemsstaten som mottar den. 

1.5  Medlemsstatene skal gjøre et generelt CIC-søk for minst 30 % av søknadene fra førere med førerkort utstedt i den 

medlemsstaten. 

1.6  Medlemsstatene kan velge å ikke bruke ICDL-funksjonen som omhandlet i punkt 1.3–1.5. I så fall skal de gjøre et generelt 

CIC-søk for hver mottatt søknad. 

1.7  Medlemsstatene skal senest den dagen denne forordning får anvendelse, underrette Kommisjonen om de vil registrere 

ICDL-meldingene i sine nasjonale registre eller følge framgangsmåten i punkt 1.6. 

1.8  Medlemsstater som ikke har registrert ICDL-meldinger i sine nasjonale registre i henhold til punkt 1.4 de siste fem årene 

før den dagen denne forordning får anvendelse, skal gjøre et generelt CIC-søk for 100 % av søknadene, unntatt for 

førerkort der det er registrert en ICDL-melding, da punkt 1.3 får anvendelse. 

1.9  Forpliktelsen i punkt 1.8 skal gjelde i en periode på fem år fra og med den dagen registreringen av ICDL-meldinger faktisk 

er gjennomført i hver medlemsstats nasjonale register. 

2. Sjåførkort som er tilbakekalt, inndratt eller stjålet 

2.1  Dersom et sjåførkort, i samsvar med artikkel 26 nr. 7 og artikkel 29 nr. 2 i forordning (EU) nr. 165/2014, er tilbakekalt, 

inndratt eller meldt stjålet i en annen medlemsstat enn den utstedende medlemsstaten, skal vedkommende myndighet i den 

førstnevnte medlemsstaten 

a) kontrollere kortets faktiske status ved å sende en CCS-anmodning til den utstedende medlemsstaten. Dersom 

kortnummeret er ukjent, skal det gjøres et CIC-enkeltsøk før CCS-anmodningen, 

b) sende en MCS-melding via meldingssystemet TACHOnet til den utstedende medlemsstaten. 

3. Utskifting av sjåførkort 

3.1  Når innehaveren av et sjåførkort søker om å få sjåførkortet skiftet ut i en annen medlemsstat enn den utstedende 

medlemsstaten, skal vedkommende myndighet i den førstnevnte medlemsstaten kontrollere kortets faktiske status ved å 

sende en CCS-anmodning til den utstedende medlemsstaten. 

3.2  Når sjåførkortets status er kontrollert og kortet kan skiftes ut på gyldig måte, skal vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der søknaden er inngitt, sende en MCS-anmodning via meldingssystemet TACHOnet til den utstedende 

medlemsstaten.  
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3.3  Medlemsstater som fornyer eller skifter ut et sjåførkort for en fører med et førerkort utstedt i en annen medlemsstat, skal 

umiddelbart underrette den utstedende medlemsstaten via ICDL-funksjonen om at sjåførkortet er fornyet eller skiftet ut. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/527 

av 4. april 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 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 (omarbeiding)(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske jernbanebyrå har i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011(2) 

gjennomført en prosess for endringsstyring for de tekniske dokumentene som angitt i vedlegg III til nevnte forordning. 

Følgelig framla Byrået 29. april 2015 en anbefaling om ajourføring av vedlegg III til forordning (EU) nr. 454/2011 slik 

at det viser til de tekniske dokumentene som er blitt endret i forbindelse med prosessen for endringsstyring. 

2) Forordning (EU) nr. 454/2011 bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 454/2011 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

 Utferdiget i Brussel, 4. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 5.4.2016, s.26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11. 

2017/EØS/36/46 



Nr. 36/314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

Liste over tekniske dokumenter som det vises til i denne TSI-en 

Henvisning Merking 

B.1. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg 

— NRT-billetter 

B.2. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg 

— billetter med integrert plassreservasjon (IRT) 

B.3. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av data beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg — 

spesialtilbud 

B.4. (V1.3) Gjennomføringshåndbok for EDIFACT-meldinger som omfatter utveksling av ruteplanopplysninger 

B.5. (V1.3) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av reisedokumenter 

— utveksling av meldinger 

B.6. (V1.2) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av 

transportdokumenter (RCT2-standarder) 

B.7. (V1.2) Internasjonal togbillett som kan skrives ut hjemme 

B.8. (V1.2) Standardiserte tallkoder for jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og andre selskaper som deltar i 

jernbanetransportkjeder 

B.9. (V1.2) Standardiserte tallkoder for posisjoner 

B.10 (V1.3) Elektronisk reservasjon av assistanse for bevegelseshemmede personer — utveksling av meldinger 

B.30. (V1.2) 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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/462 

av 30. mars 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 324/2008 om fastsetjing av reviderte framgangsmåtar for gjennomføring av 

Kommisjonens inspeksjonar når det gjeld maritim trygging(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 av 31. mars 2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer 

og havneanlegg(1), særleg artikkel 9 nr. 4, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) For å overvake bruken av forordning (EF) nr. 725/2004 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF(2) bør 

Kommisjonen gjennomføre inspeksjonar. Desse inspeksjonane, som skal utførast under tilsyn frå Kommisjonen, er 

naudsynte for å verifisere at dei nasjonale kvalitetskontrollsystema og tiltaka, framgangsmåtane og strukturane innanfor 

maritim trygging, er effektive. 

2) Kommisjonen får hjelp til å utføre inspeksjonane av Det europeiske sjøtryggleiksbyrået, som vart skipa ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(3). I samband med utføringa av inspeksjonane innanfor Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) oppmodar Kommisjonen om hjelp frå nasjonale inspektørar som er 

oppførte på den lista som statane i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) har utarbeidd i samsvar med avgjerd i 

EØS-komiteen nr. 116/2008(4). 

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2008(5) er det fastsett sakshandsamingsreglar for at gjennomføringa av 

Kommisjonens inspeksjonar knytte til maritim trygging, skal skje på ein open, effektiv, harmonisert og konsekvent 

måte. 

4) I lys av dei røynslene som er gjorde sidan 2008, er det naudsynt å sikre at Kommisjonens inspeksjonar i medhald av 

forordning (EF) nr. 324/2008 vert gjennomførte på ein konsekvent måte i samsvar med den fastsette framgangsmåten og 

etter ein standardmetode. Tiltak for å betre samarbeidet med medlemsstatane og utøvinga av avgjerdsmakta til 

Kommisjonen, bør vere effektive og opne. 

5) Definisjonen av dei termane som vert nytta i samband med dei inspeksjonane som Kommisjonen gjennomfører, bør 

utvidast. Desse endringane utvidar ikkje omfanget av inspeksjonane utover den eksisterande ramma. 

6) Kommisjonen og medlemsstatane bør samarbeide under førebuinga og gjennomføringa av Kommisjonens inspeksjonar. 

7) Kommisjonen bør ha høve til å knyte kvalifiserte nasjonale inspektørar som medlemsstatane stiller til rådvelde, og som 

oppfyller dei naudsynte kvalifikasjons- og opplæringskriteria, til inspeksjonsgruppene sine. 

8) For å sikre ei open og effektiv gjennomføring av Kommisjonens inspeksjonar bør føresegnene vere klare og utdjupande, 

særleg når det gjeld skipsinspeksjonar som vert avslutta i ei hamn i ein annan medlemsstat enn den der inspektørane 

gjekk om bord. Spørsmålet om handtering av inspeksjonar av skip som seglar under eit medlemsstatsflagg i eit område 

som ligg utanfor Den europeiske unionen, bør avklarast for å løyse dei særskilde logistikkutfordringane ved slike 

inspeksjonar.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 31.3.2016, s.28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 129 av 29.4.2004, s. 6. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF om forbedret sikkerhet for havneanlegg (TEU L 310 av 25.11.2005, s. 28). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (TEF L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 

(4) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 116/2008 av 7. november 2008 om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtala (TEU L 339 av 

18.12.2008, s. 106). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2008 av 9. april 2008 om fastsetjing av reviderte framgangsmåtar for gjennomføring av inspeksjonar 

frå Kommisjonen når det gjeld sjøfartstryggleik (TEU L 98 av 10.4.2008, s. 5). 
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9) Følsame, men ugraderte opplysningar som er knytte til ein inspeksjon, bør handsamast under strenge tryggingstiltak for 

å garantere at dei vert handsama fortruleg og ikkje vert gjorde kjende. 

10) Forordning (EF) nr. 324/2008 bør difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 

artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 725/2004 — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Endringar av forordning (EF) nr. 324/2008 

I forordning (EF) nr. 324/2008 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 2 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. «Kommisjonens inspeksjon» ei gransking av dei nasjonale kvalitetskontrollsystema, tiltaka, framgangsmåtane og 

strukturane innanfor maritim trygging i medlemsstatane som inspektørar frå Kommisjonen skal gjennomføre for 

å kontrollere at forordning (EF) nr. 725/2004 vert etterlevd og at direktiv 2005/65/EF vert gjennomført. Han kan 

omfatte inspeksjon av hamner, hamneanlegg, skip, rette styresmakter for maritim trygging eller reiarlag, slik det 

er definert i vedlegg I til forordning (EF) nr. 725/2004. Han kan òg omfatte inspeksjonar av godkjende 

tryggingsorganisasjonar, slik det er definert i vedlegg I til forordning (EF) nr. 725/2004 og i vedlegg IV til 

direktiv 2005/65/EF med omsyn til godkjende tryggingsorganisasjonar, 

2. «inspektør frå Kommisjonen» ein person som oppfyller dei kriteria som er fastsette i artikkel 7 og er tilsett av 

Kommisjonen eller Det europeiske sjøtryggleiksbyrået, eller ein nasjonal inspektør som har fått i oppdrag av 

Kommisjonen å ta del i Kommisjonens inspeksjonar, og som er oppført i listene til medlemsstatane eller EFTA-

statane,» 

b)  Nr. 11 skal lyde: 

«11. «hamn» området innanfor dei grensene som er definerte av medlemsstatane i medhald av artikkel 2 nr. 3 i 

direktiv 2005/65/EF, og meldt til Kommisjonen i medhald av artikkel 12 i det nemnde direktivet,» 

c)  Nytt nr. 12, 13, 14, 15, 16 og 17 skal lyde: 

«12. «mellombels korrigerande tiltak» eit mellombels tiltak eller ei rekkje mellombelse tiltak for å avgrense så langt 

som praktisk mogleg verknaden av eit større avvik eller eit avvik som vert oppdaga under ein inspeksjon, før 

avviket kan korrigerast fullt ut, 

13. «graderte opplysningar» identifiserte eller identifiserbare opplysningar som er innhenta under gjennomføringa av 

inspeksjonane, som kan føre til brot på tryggleiken dersom dei vert gjorde kjende, og som er graderte etter 

føresegnene i kommisjonsavgjerd (EU, Euratom) 2015/444(*), eller etter relevant nasjonal lovgjeving i 

medlemsstatane, 

14. «følsame, men ugraderte opplysningar» materiale eller opplysningar som er knytte til inspeksjonar og innhenta 

under gjennomføringa av inspeksjonane, som kan føre til brot på tryggleiken dersom dei vert gjorde kjende, og 

som berre skal delast ved behov for innsyn, 

15. «ikkje stadfesta» eit funn som er gjort under ein av Kommisjonens inspeksjonar, og som tyder på at krava i 

forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 20015/65/EF ikkje er oppfylte, men som ikkje er underbygd ved 

objektive prov, 

16. «utval» det utvalet som er oppnemnt ved artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 725/2004, 

17. «representant for ein flaggstat» ein medlem av dei rette styresmaktene til den medlemsstaten som skipet seglar 

under flagget til, eller, dersom representanten er utpeikt av denne medlemsstaten, ein representant for ein 

godkjend tryggingsorganisasjon. 

 _________  

(*) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte 

EU-opplysninger (TEU L 72 av 17.3.2015, s. 53).»  
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2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Samarbeid mellom medlemsstatane 

1.  Medlemsstatane skal samarbeide med Kommisjonen om gjennomføringa av inspeksjonsoppgåvene hans, utan at dette 

rører ved ansvaret til Kommisjonen. Samarbeidet skal finne stad i førebuingsfasen, kontrollfasen og rapporteringsfasen. 

2.  Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for at meldinga om ein inspeksjon 

a)  vert underlagd strenge tryggingstiltak for å garantere at inspeksjonen ikkje vert gjord kjend, slik at gjennomføringa av 

han ikkje vert sett på spel, og 

b)  vert bringa vidare til dei partane som det gjeld, ved behov for innsyn.» 

3)  I artikkel 4 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Kvar medlemsstat skal sikre at inspektørane frå Kommisjonen på oppmoding og i rett tid får tilgang til relevant 

tryggleiksdokumentasjon som er naudsynt for utføringa av inspeksjonsoppgåvene, og særleg 

a)  det nasjonale programmet for gjennomføring av forordning (EF) nr. 725/2004 som er nemnt i artikkel 9 nr. 3 i den 

nemnde forordninga, 

b)  dei nyaste oppdateringane av opplysningar frå kontaktorganet og dei kontrollrapportane som er nemnde i artikkel 9 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 725/2004, 

c)  resultatet av medlemsstatane si overvaking av gjennomføringa av hamnetryggingsplanane, 

d)  relevante risikovurderingar av skip, hamner og hamneanlegg, relevante tryggingsplanar for skip, hamner og 

hamneanlegg, og dokumentasjon om opplæring og øvingar for skip, hamner og hamneanlegg under Kommisjonens 

inspeksjonar, 

e)  meldingar frå medlemsstatane om dei avgjerdene som er nemnde i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 725/2004, og 

som er tekne etter den obligatoriske vurderinga av tryggleiksrisikoen, 

f)  alle retningslinjer, instruksjonar eller framgangsmåtar som medlemsstaten har utferda for gjennomføringa av 

forordning (EF) nr. 725/2004 og direktiv nr. 2005/65/EF.» 

4)  I artikkel 5 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Etter avtale med Kommisjonen og så langt det er råd, skal medlemsstatane stille til rådvelde nasjonale 

inspektørar som kan ta del i Kommisjonens inspeksjonar og i den tilhøyrande førebuings- og rapporteringsfasen.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Førespurnader om deltaking av nasjonale inspektørar i Kommisjonens inspeksjonar skal meldast i god tid, 

vanlegvis minst to månader før inspeksjonen skal finne stad.» 

5)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Teknisk støtte frå Det europeiske sjøtryggleiksbyrået til Kommisjonens inspeksjonar 

Innanfor ramma av den tekniske støtta som er fastsett i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1406/2002, skal 

Det europeiske sjøtryggleiksbyrået stille teknisk sakkunnige til rådvelde for Kommisjonen, slik at dei kan ta del i 

Kommisjonens inspeksjonar og i den tilhøyrande førebuings- og rapporteringsfasen.»  
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6)  I artikkel 7 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  god praktisk kunnskap om tryggingsteknologi og -teknikkar,» 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  praktisk kunnskap om den verksemda som vert granska,» 

iii)  Ny bokstav e) og f) skal lyde: 

«e)  medvit om helse-, tryggleiks- og tryggingskrav ved arbeid i eit sjøfartsmiljø, 

f)  kunnskap om dei viktigaste lovfesta krava som gjeld på området maritim trygging.» 

b)  I nr. 2 skal første leddet lyde: 

«For å vere kvalifiserte til å ta del i Kommisjonens inspeksjonar skal inspektørane frå Kommisjonen ha fullført 

opplæring i gjennomføring av slike inspeksjonar. Inspektørane frå Kommisjonen skal halde kunnskapen oppdatert og 

jamleg ta del i opplæring, minst kvart femte år.» 

c)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Dersom åtferda eller resultata til ein inspektør under ein tidlegare inspeksjon ikkje oppfyller krava i denne 

forordninga, skal denne inspektøren ikkje lenger peikast ut til å utføre inspeksjonsoppgåver for Kommisjonen.» 

7)  I artikkel 8 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Kommisjonen skal minst seks veker på førehand melde frå til kontaktorganet i den medlemsstaten der 

inspeksjonen skal finne stad, om at det skal gjennomførast ein inspeksjon på territoriet hans. 

Samstundes med meldinga om inspeksjonen kan Kommisjonen sende kontaktorganet eit spørjeskjema som skal 

fyllast ut av den rette styresmakta før inspeksjonen, saman med ein førespurnad om å få oversendt eventuell relevant 

dokumentasjon. Det utfylte spørjeskjemaet og førespurnaden om eventuell dokumentasjon skal leggjast fram for 

Kommisjonen minst to veker før inspeksjonen er meint å starte. 

Den fristen for melding som er nemnd i første leddet, kan kortast ned til ikkje mindre enn to veker dersom 

Kommisjonen reagerer på eit særskilt høve som kan ha monaleg innverknad på det allmenne nivået for maritim 

trygging i Den europeiske unionen, og dersom Kommisjonen har rådført seg med det aktuelle kontaktorganet før 

varslinga. I så fall skal andre leddet ikkje nyttast.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Dersom flaggstaten er ein medlemsstat, skal Kommisjonen så snart som råd melde frå til kontaktorganet i denne 

medlemsstaten om at skipet kan verte inspisert når det ligg ved hamneanlegget. Dersom inspeksjonen omfattar eit 

skip som seglar under flagget til ein annan medlemsstat enn medlemsstaten til den styresmakta som vert inspisert, skal 

Kommisjonen melde frå til kontaktorganet til flaggstaten, slik at det kan gjerast praktiske tiltak som er naudsynte for å 

utføre inspeksjonen om bord på dette skipet.» 

c)  Nr. 9 skal lyde: 

«9.  Når Kommisjonen tek del i ein nasjonal inspeksjon eller kontroll av eit skip på ein stad utanfor Den europeiske 

unionen, skal Kommisjonen gjere dei tiltaka saman med kontaktorganet som er naudsynte for å kunne gjennomføre 

inspeksjonane eller kontrollane saman med representanten for flaggstaten.»  
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8)  I artikkel 10 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Det skal nyttast ein standardmetode til å overvake at medlemsstatane nyttar dei krava til maritim trygging som 

er fastsette i forordning (EF) nr. 725/2004 og direktiv 2005/65/EF. 

2.  Når inspektørane frå Kommisjonen skal utføre inspeksjonsoppgåvene sine, skal dei alltid ha følgje av ein 

representant for den relevante rette styresmakta. Representanten skal ikkje påverke gangen i eller effektiviteten til 

inspeksjonane på ein negativ måte. 

Inspeksjonane skal gjennomførast på ein måte som i minst mogleg grad hindrar flyten i den kommersielle drifta. For å 

oppnå dette kan ein inspeksjon som er innleidd på eit skip som ligg i hamn, om naudsynt og med førehandssamtykke 

frå flaggstaten og skipsføraren, halde fram etter at skipet har forlate hamna. 

Dersom eit skip som vert inspisert, driv internasjonal rutetrafikk mellom to eller fleire medlemsstatar, kan 

inspeksjonen òg omfatte av- og påstiging av passasjerar og lasting og lossing av køyretøy i kvar ende av reisa. I slike 

tilfelle skal Kommisjonen melde frå til kontaktorganet til medlemsstaten i mottakarhamna, i samsvar med artikkel 8 

nr. 1.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Utan at det rører ved artikkel 11, skal inspektørane frå Kommisjonen, når det er føremålstenleg og lèt seg 

gjennomføre, gje eit uformelt, munnleg samandrag på staden av dei observasjonane som er gjorde. 

Det relevante kontaktorganet skal straks ha melding om alle større avvik frå forordning (EF) nr. 725/2004 eller 

direktiv 2005/65/EF som vert påviste under ein av Kommisjonens inspeksjonar, før det vert utarbeidd ein 

inspeksjonsrapport i samsvar med artikkel 11 i denne forordninga. 

I tilfelle der ein inspektør frå Kommisjonen som utfører ein inspeksjon av eit skip, finn større avvik som krev tiltak i 

medhald av artikkel 16, skal leiaren av inspeksjonsgruppa straks informere dei relevante kontaktorgana skriftleg.» 

c)  Nytt nr. 7 skal lyde: 

«7.  Inspektørane frå Kommisjonen skal utføre inspeksjonar på ein effektiv og føremålstenleg måte, og ta tilbørleg 

omsyn til tryggleik og trygging.» 

9)  I artikkel 11 skal nr. 4 og 5 lyde: 

«4.  Når gjennomføringa av forordning (EF) nr. 725/2004 og direktiv 2005/65/EF skal vurderast i samsvar med denne 

forordninga, skal resultata klassifiserast i ein av dei følgjande kategoriane: 

a)  samsvar, 

b)  samsvar, men betring er ønskjeleg, 

c)  avvik, 

d)  større avvik, 

e)  ikkje stadfesta. 

5.  I rapporten skal det gjerast nærmare greie for dei funna under inspeksjonen som vert klassifiserte som «større 

avvik», «avvik», «samsvar, men betring er ønskjeleg» og «ikkje stadfesta» innanfor ramma av gjennomføringa av 

forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF, i samsvar med denne forordninga. 

Rapporten kan innehalde tilrådingar om korrigerande tiltak.» 

10) I artikkel 12 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Når ein medlemsstat gjer framlegg om omgåande korrigerande tiltak for å rette opp eit større avvik som er funne, 

skal han straks melde frå til Kommisjonen om dei før Kommisjonen utferdar inspeksjonsrapporten sin. I slike tilfelle skal 

dei korrigerande tiltaka som medlemsstaten har gjort, førast opp i rapporten. Dersom det berre er gjort mellombelse tiltak, 

skal medlemsstaten straks melde frå til Kommisjonen og dessutan opplyse om fristen for gjennomføring av dei 

fullstendige og endelege korrigerande tiltaka.»  
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11)  Artikkel 14 og 15 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Fortruleg handsaming av opplysningar 

Når Kommisjonen gjennomfører inspeksjonar innanfor maritim trygging, skal han i samsvar med gjeldande reglar gjere 

høvelege tiltak for å verne graderte opplysningar som han har tilgang til, eller som medlemsstatane har formidla til han. 

Medlemsstatane skal gjere tilsvarande tiltak i samsvar med gjeldande nasjonal lovgjeving. 

Følsame, men ugraderte opplysningar kan utvekslast mellom medlemsstatane og Kommisjonen så framt dei vernar desse 

opplysningane i samsvar med dei gjeldande krava for å garantere fortruleg handsaming. 

Artikkel 15 

Inspeksjonsprogrammet til Kommisjonen 

1.  Kommisjonen skal rådføre seg med utvalet om kva prioriteringar som skal gjelde ved gjennomføringa av 

inspeksjonsprogrammet hans. 

2.  Kommisjonen skal jamleg melde frå til utvalet om gjennomføringa av inspeksjonsprogrammet sitt og om resultatet av 

inspeksjonane. Kommisjonen skal dele god praksis som vert observert under inspeksjonane, med medlemsstatane. 

Inspeksjonsrapportane skal normalt gjerast tilgjengelege for utvalet 

a)  så snart svaret frå medlemsstatane i medhald av artikkel 12 nr. 1 er motteke, og 

b)  når saka er avslutta.» 

12)  I artikkel 16 skal første leddet lyde: 

«Dersom ein inspeksjon legg for dagen eit større avvik frå forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF som 

vert rekna for å ha ein monaleg innverknad på det allmenne nivået for maritim trygging i Unionen, og som ikkje ein gong 

straks kan rettast opp med mellombelse korrigerande tiltak, skal Kommisjonen melde frå til dei andre medlemsstatane 

straks etter at han har meldt frå om det større avviket til den medlemsstaten som det gjeld.» 

Artikkel 2 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

 Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

 Utferda i Brussel, 30. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 524/2013 

av 21. mai 2013 

om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen)(*) 

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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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. I henhold til artikkel 

38 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter skal det sikres et høyt nivå for forbrukervern 

i Unionens politikk. 

2) I henhold til artikkel 26 nr. 2 i TEUV skal det indre 

marked utgjøre et område uten indre grenser, der fritt 

varebytte og fri bevegelighet for tjenester er sikret. For 

at forbrukerne skal ha tillit til og kunne dra nytte av det 

indre markeds digitale dimensjon, må de ha tilgang til 

enkle, effektive, raske og billige metoder for å løse 

tvister som oppstår i forbindelse med salg av varer eller 

levering av tjenester via nettet. Dette er særlig viktig når 

forbrukerne handler på tvers av landegrensene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 18.6.2013, s.1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 99. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. april 2013. 

3) I sin melding av 13. april 2011 om en akt for det indre 

marked om tolv tiltak for å stimulere veksten og øke 

tilliten – «Felles innsats for å skape ny vekst» pekte 

Kommisjonen på at fastsettelse av regler for alternativ 

tvisteløsning (AT) som også omfatter elektronisk handel 

(e-handel), er et av de tolv tiltakene for å stimulere 

veksten og øke tilliten til det indre marked. 

4) Oppsplittingen av det indre marked hindrer arbeidet for 

å styrke konkurranseevne og vekst. Den ujevne 

tilgangen til, kvaliteten på og bevisstheten om enkle, 

effektive, raske og billige måter å løse tvister på i 

forbindelse med salg av varer eller yting av tjenester i 

Unionen innebærer dessuten en hindring på det indre 

marked som undergraver forbrukernes og de 

næringsdrivendes tillit til kjøp og salg på tvers av 

landegrensene. 

5) I sine konklusjoner av 24.-25. mars og 23. oktober 2011 

oppfordret Det europeiske råd Europaparlamentet og 

Rådet til innen utgangen av 2012 å vedta et første sett av 

prioriterte tiltak for å gi ny stimulans til det indre 

marked. 

6) Det indre marked er en realitet i forbrukernes dagligliv, 

når de reiser, handler og foretar betalinger. Forbrukerne 

er viktige aktører på det indre marked og bør være et 

viktig element i dette. Det indre markeds digitale 

dimensjon er i ferd med å få avgjørende betydning for 

både forbrukere og næringsdrivende. Forbrukerne 

handler stadig mer via nettet, og et økende antall 

næringsdrivende selger via nettet. Forbrukere og 

næringsdrivende bør trygt kunne foreta transaksjoner 

via nettet; derfor er det avgjørende å fjerne de 

eksisterende hindringene og styrke forbrukernes tillit. 

Tilgang til pålitelig og effektiv nettbasert tvisteløsning 

(NT) kan bidra vesentlig til å nå dette målet.  

2017/EØS/36/48 
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7) Muligheten til å søke enkel og billig tvisteløsning kan 

styrke forbrukernes og de næringsdrivendes tillit til det 

digitale indre marked. Forbrukerne og de 

næringsdrivende støter imidlertid fortsatt på hindringer 

når de søker utenrettslige løsninger, særlig når det 

gjelder tvister som oppstår i forbindelse med nettbaserte 

transaksjoner over landegrensene. I dag forblir derfor 

slike tvister ofte uløst. 

8) NT gir mulighet for enkel, effektiv, rask og billig 

utenrettslig løsning av tvister i forbindelse med 

nettbaserte transaksjoner. På det nåværende tidspunkt 

mangler det imidlertid ordninger som gjør det mulig for 

forbrukere og næringsdrivende å løse slike tvister med 

elektroniske midler; dette er til skade for forbrukerne, 

utgjør en hindring særlig for nettbaserte transaksjoner 

over landegrensene og fører til ulike vilkår for de 

næringsdrivende, og hindrer dermed netthandelens 

allmenne utvikling. 

9) Denne forordning bør få anvendelse på utenrettslig 

løsning av tvister som innledes av forbrukere bosatt i 

Unionen mot næringsdrivende etablert i Unionen, og 

som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning 

i forbrukersaker (ATF-direktivet)(1). 

10) For å sikre at NT-plattformen også kan brukes i 

forbindelse med AT-prosedyrer, som gjør det mulig for 

næringsdrivende å inngi klage mot forbrukere, bør 

denne forordning få anvendelse også på utenrettslig 

løsning av tvister som innledes av næringsdrivende mot 

forbrukere, dersom de relevante AT-prosedyrene tilbys 

av de AT-organene som er oppført på en liste i samsvar 

med artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2013/11/EU. 

Anvendelsen av denne forordning på slike tvister bør 

ikke innebære noen forpliktelse for medlemsstatene til å 

sikre at AT-organene tilbyr slike prosedyrer. 

11) Selv om det særlig er forbrukere og næringsdrivende 

som foretar nettbaserte transaksjoner over 

landegrensene som vil nyte godt av NT-plattformen, bør 

denne forordning få anvendelse også på nasjonale 

nettbaserte transaksjoner, slik at det virkelig kan skapes 

like vilkår innenfor nettbasert handel. 

12) Denne forordning bør ikke berøre europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/52/EF av 21. mai 2008 om nedlegging 

av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser(2). 

13) Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske 

personer som opptrer utenom sin nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet. Dersom avtalen er 

  

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63. 

(2) EUT L 136 av 24.5.2008, s. 3. 

inngått for formål som ligger delvis innenfor og delvis 

utenfor en persons næringsvirksomhet (kombinerte 

avtaler), og næringsformålet er så begrenset at det ikke 

er framtredende i den samlede ytelsen, bør imidlertid 

denne personen også anses som forbruker. 

14) Definisjonen av «nettbasert salgs- eller tjenesteavtale» 

bør omfatte en salgs- eller tjenesteavtale der den 

næringsdrivende eller den næringsdrivendes 

mellommann har tilbudt varer eller tjenester via et 

nettsted eller ved andre elektroniske midler, og 

forbrukeren har bestilt disse varene eller tjenestene på 

nevnte nettsted eller ved andre elektroniske midler. 

Dette bør også omfatte tilfeller der forbrukeren har fått 

tilgang til nettstedet eller en annen 

informasjonssamfunnstjeneste ved bruk av en mobil 

elektronisk enhet, f.eks. en mobiltelefon. 

15) Denne forordning bør ikke gjelde for tvister mellom 

forbrukere og næringsdrivende i forbindelse med salgs- 

eller tjenesteavtaler som ikke er inngått via nett, eller for 

tvister mellom næringsdrivende. 

16) Denne forordning bør sammenholdes med direktiv 

2013/11/EU, som pålegger medlemsstatene å sikre at 

alle tvister mellom forbrukere bosatt og 

næringsdrivende etablert i Unionen som oppstår i 

forbindelse med salg av varer eller yting av tjenester, 

kan bringes inn for et AT-organ. 

17) Før de bringer en klage inn for et AT-organ via NT-

plattformen bør forbrukerne oppfordres av 

medlemsstatene til å kontakte den næringsdrivende på 

egnet måte, med sikte på å oppnå en minnelig løsning. 

18) Denne forordning har som formål å opprette en NT-

plattform på unionsplan. NT-plattformen bør utformes 

som et interaktivt nettsted med et felles kontaktpunkt for 

forbrukere og næringsdrivende som søker utenrettslig 

løsning av tvister som har oppstått i forbindelse med 

nettbaserte transaksjoner. NT-plattformen bør gi 

allmenne opplysninger om utenrettslig løsning av 

avtaletvister mellom næringsdrivende og forbrukere 

som oppstår i forbindelse med nettbaserte salgs- og 

tjenesteavtaler. Den bør gi forbrukere og 

næringsdrivende mulighet til å inngi klage ved å fylle ut 

et elektronisk klageskjema som er tilgjengelig på alle de 

offisielle språkene i Unionens institusjoner, og til å 

legge ved relevante dokumenter. Den bør oversende 

klager til et AT-organ som har kompetanse til å 

behandle den aktuelle tvisten. NT-plattformen bør 

kostnadsfritt tilby et elektronisk saksbehandlingsverktøy 

som gjør det mulig for AT-organene å gjennomføre 

tvisteløsningsprosedyren med partene via NT-

plattformen. AT-organene bør ikke være pålagt å bruke 

saksbehandlingsverktøyet.  
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19) Kommisjonen bør ha ansvar for utvikling, drift og 

vedlikehold av NT-plattformen og sørge for alle 

tekniske ressurser som er nødvendige for at plattformen 

fungerer. NT-plattformen bør omfatte en elektronisk 

oversettelsesfunksjon som gjør det mulig for partene og 

AT-organet å få oversatt de opplysningene som 

utveksles via NT-plattformen, og som er nødvendige for 

å få løst tvisten, dersom det er relevant. Denne 

funksjonen bør kunne håndtere alle nødvendige 

oversettelser og bør om nødvendig støttes med 

menneskelige ressurser. Kommisjonen bør dessuten gi 

klagerne opplysninger på NT-plattformen om 

muligheten for å be om bistand fra NT-kontaktpunktene. 

20) NT-plattformen bør muliggjøre sikker utveksling av 

data med AT-organene og overholde de underliggende 

prinsippene i den europeiske ramme for 

samvirkingsevne som er vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsavgjerd 2004/387/EF av 21. 

april 2004 om samverkande yting av felleseuropeiske 

elektroniske offentlege tenester til offentlege 

forvaltingar, føretak og borgarar (IDABC)(1). 

21) NT-plattformen bør særlig gjøres tilgjengelig via 

portalen «Ditt Europa», som er opprettet i samsvar med 

vedlegg II til beslutning 2004/387/EF, og som gir 

foretak og borgere i Unionen tilgang til 

felleseuropeiske, flerspråklige nettbaserte opplysninger 

og interaktive tjenester. NT-plattformen bør gis en 

framtredende plass på portalen «Ditt Europa». 

22) En NT-plattform på unionsplan bør bygge på 

eksisterende AT-organer i medlemsstatene og ta hensyn 

til deres rettstradisjoner. AT-organer som har fått inngitt 

klage via NT-plattformen, bør derfor anvende sine egne 

saksbehandlingsregler, herunder regler for kostnader. 

Denne forordning har imidlertid til formål å fastsette 

visse felles regler for denne saksbehandlingen, for å 

sikre at den virker etter hensikten. Dette bør omfatte 

regler som sikrer at slik tvisteløsning ikke krever at 

partene eller deres representanter er fysisk til stede hos 

AT-organet, med mindre den muligheten er fastsatt i 

dets saksbehandlingsregler og partene samtykker. 

23) Sikring av at alle AT-organer som er oppført på en liste 

i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2013/11/EU, er 

registrert på NT-plattformen, bør muliggjøre full 

dekning for nettbasert utenrettslig løsning av tvister som 

oppstår i forbindelse med nettbaserte salgs- eller 

tjenesteavtaler. 

24) Denne forordning bør ikke hindre virksomheten til 

eventuelle eksisterende tvisteløsningsorganer som 

opererer på nett, eller andre NT-ordninger innenfor 

  

(1) EUT L 144 av 30.4.2004, s. 62. 

Unionen. Den bør ikke hindre tvisteløsningsorganer 

eller -ordninger i å behandle nettbaserte tvister som er 

brakt direkte inn for dem. 

25) I hver medlemsstat bør det utpekes NT-kontaktpunkter 

med minst to NT-rådgivere. NT-kontaktpunktene bør 

støtte partene i en tvist som er brakt inn gjennom NT-

plattformen, uten å være pålagt å oversette dokumenter 

knyttet til tvisten. Medlemsstatene bør ha muligheten til 

å overlate ansvaret for NT-kontaktpunktene til sine 

sentre i Det europeiske nett av forbrukersentre. 

Medlemsstatene bør gjøre bruk av denne muligheten, 

slik at NT-kontaktpunktene fullt ut kan utnytte den 

erfaring sentrene i Det europeiske nett av 

forbrukersentre har med å lette løsningen av tvister 

mellom forbrukere og næringsdrivende. Kommisjonen 

bør opprette et nett av NT-kontaktpunkter for å lette 

deres samarbeid og oppgaver, og for i samarbeid med 

medlemsstatene å sørge for egnet opplæring av NT-

kontaktpunktene. 

26) Retten til effektiv klageadgang og til rettferdig 

rettergang er grunnleggende rettigheter fastsatt i artikkel 

47 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. NT er ikke beregnet på og kan ikke utformes 

for å erstatte rettergang, og det bør ikke frata forbrukere 

eller næringsdrivende retten til å bringe en sak inn for 

domstolene. Denne forordning bør derfor ikke hindre 

partene i å utøve sin rett til tilgang til rettssystemet. 

27) Behandlingen av opplysninger i henhold til denne 

forordning bør være underlagt strenge krav om 

fortrolighet og bør være i samsvar med reglene for vern 

av personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om 

beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling 

av slike opplysninger(2) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 

om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike 

opplysninger(3). Disse reglene bør gjelde for behandling 

av personopplysninger som NT-plattformens 

forskjellige aktører utfører i henhold til denne 

forordning, uansett om de handler alene eller sammen 

med andre slike aktører. 

28) De registrerte bør underrettes om og gi sitt samtykke til 

at deres personopplysninger behandles på NT-

plattformen, og bør underrettes om sine rettigheter i 

forbindelse med denne behandlingen gjennom en 

fullstendig melding om personvern som offentliggjøres 

av Kommisjonen, og som med et klart og enkelt språk 

forklarer den behandling plattformens forskjellige 

aktører har ansvar for å utføre, i samsvar med artikkel 

11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001 og den nasjonale 

lovgivningen som er vedtatt i henhold til artikkel 10 og 

11 i direktiv 95/46/EF.  

  

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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29) Denne forordning bør ikke berøre bestemmelser i 

nasjonal lovgivning om fortrolighet i forbindelse med 

AT. 

30) For å sikre bred kjennskap til NT-plattformen blant 

forbrukerne bør næringsdrivende etablert i Unionen som 

inngår nettbaserte salgs- eller tjenesteavtaler, ha en 

elektronisk lenke til NT-plattformen på sine nettsteder. 

De næringsdrivende bør også oppgi sin e-postadresse, 

slik at forbrukerne har et første kontaktpunkt. En 

betydelig andel av nettbaserte salgs- og tjenesteavtaler 

inngås ved hjelp av nettbaserte markedsplasser som 

fører forbrukere og næringsdrivende sammen eller letter 

transaksjoner mellom disse. Nettbaserte markedsplasser 

er nettbaserte plattformer der næringsdrivende kan gjøre 

sine varer og tjenester tilgjengelige for forbrukerne. 

Slike markedsplasser bør derfor ha samme forpliktelse 

til å stille til rådighet en elektronisk lenke til NT-

plattformen. Denne forpliktelsen bør ikke berøre 

artikkel 13 i direktiv 2013/11/EU, som gjelder kravet 

om at næringsdrivende skal underrette forbrukerne om 

hvilke AT-prosedyrer de næringsdrivende dekkes av, og 

om de forplikter seg til å bruke AT-prosedyrer for å løse 

tvister med forbrukere. Videre bør nevnte forpliktelse 

ikke berøre artikkel 6 nr. 1 bokstav t) og artikkel 8 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. 

oktober 2011 om forbrukerrettigheter(1). I henhold til 

artikkel 6 nr. 1 bokstav t) i direktiv 2011/83/EU skal 

næringsdrivende ved fjernsalgsavtaler og avtaler inngått 

utenom faste forretningslokaler, underrette forbrukeren 

om muligheten for å benytte en utenrettslig klage- og 

erstatningsordning som den næringsdrivende er 

underlagt samt vilkårene for tilgang til denne, før 

forbrukeren er bundet av avtalen. Av hensyn til 

forbrukerbevisstheten bør medlemsstatene av samme 

årsak oppfordre forbrukerorganisasjoner og 

sammenslutninger av foretak til å stille til rådighet en 

elektronisk lenke til NT-plattformens nettsted. 

31) For å ta hensyn til de kriteriene som AT-organene 

bruker for å fastsette sine respektive 

anvendelsesområder, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres 

til Kommisjonen, med sikte på tilpasning av de 

opplysningene en klager skal gi i det elektroniske 

klageskjemaet som gjøres tilgjengelig på NT-

plattformen. 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. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet når det gjelder NT-

plattformens virkemåte, nærmere regler for inngivelse 

av klage og samarbeidet innenfor nettet av NT-

kontaktpunkter. Denne myndighet bør utøves i samsvar 

  

(1) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64. 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(2). Framgangsmåten med 

rådgivende komité bør benyttes ved vedtakelse av 

gjennomføringsrettsakter om det elektroniske 

klageskjemaet, av hensyn til dets rent tekniske art. 

Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør benyttes 

ved vedtakelse av nærmere regler for samarbeidet 

mellom NT-rådgiverne i nettet av NT-kontaktpunkter. 

33) Ved anvendelsen av denne forordning bør 

Kommisjonen om nødvendig rådføre seg med EUs 

datatilsynsmann. 

34) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 

en europeisk NT-plattform for nettbaserte tvister 

underlagt felles regler, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 

av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt omfang og 

sine 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 denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

35) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter, særlig artikkel 7, 8, 38 og 47. 

36) EUs datatilsynsmann ble hørt i samsvar med artikkel 28 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avgav en 

uttalelse 12. januar 2012(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne forordning er å bidra til at det indre 

marked, og særlig dets digitale dimensjon, virker på en 

tilfredsstillende måte, gjennom å oppnå et høyt nivå for 

forbrukervern ved å stille til rådighet en europeisk plattform for 

nettbasert tvisteløsning (heretter kalt «NT-plattform») som 

muliggjør uavhengig, upartisk, åpen, effektiv, rask og rettferdig 

utenrettslig, nettbasert løsning av tvister mellom forbrukere og 

næringsdrivende.  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(3) EUT C 136 av 11.5.2012, s. 1. 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/325 

 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på tvister om 

avtaleforpliktelser som følger av nettbaserte salgs- eller 

tjenesteavtaler mellom en forbruker bosatt i Unionen og en 

næringsdrivende etablert i Unionen, gjennom medvirkning av et 

AT-organ som er oppført på en liste i samsvar med artikkel 20 

nr. 2 i direktiv 2013/11/EU, og med bruk av NT-plattformen. 

2.  Denne forordning får anvendelse på utenrettslig løsning 

av tvister som omhandlet i nr. 1 som innledes av en 

næringsdrivende mot en forbruker, i den utstrekning 

lovgivningen i den medlemsstaten der forbrukeren har sitt 

vanlige bosted, tillater at slike tvister løses gjennom 

medvirkning av et AT-organ. 

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

hvorvidt deres lovgivning tillater at tvister som omhandlet i nr. 

1 som innledes av en næringsdrivende mot en forbruker, løses 

gjennom medvirkning av et AT-organ. Når vedkommende 

myndigheter oversender listen nevnt i artikkel 20 nr. 2, skal de 

underrette Kommisjonen om hvilke AT-organer som behandler 

slike tvister. 

4.  Anvendelsen av denne forordning på tvister som 

omhandlet i nr. 1 som innledes av en næringsdrivende mot en 

forbruker, skal ikke innebære noen forpliktelse for 

medlemsstatene til å sikre at AT-organer tilbyr prosedyrer for 

utenrettslig løsning av slike tvister. 

Artikkel 3 

Forhold til andre unionsrettsakter 

Denne forordning berører ikke direktiv 2008/52/EF. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med: 

a) «forbruker» en forbruker som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) i direktiv 2013/11/EU, 

b) «næringsdrivende» en næringsdrivende som definert i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2013/11/EU, 

c) «salgsavtale» en salgsavtale som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav c) i direktiv 2013/11/EU, 

d) «tjenesteavtale» en tjenesteavtale som definert i artikkel 4 

nr. 1 bokstav d) i direktiv 2013/11/EU, 

e) «nettbasert salgs- eller tjenesteavtale» en salgs- eller 

tjenesteavtale der den næringsdrivende eller den 

næringsdrivendes mellommann har tilbudt varer eller 

tjenester via et nettsted eller med andre elektroniske midler, 

og forbrukeren har bestilt disse varene eller tjenestene på 

nevnte nettsted eller med andre elektroniske midler, 

f) «nettbasert markedsplass» en tjenesteyter som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i 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»)(1), 

som gjør det mulig for forbrukere og næringsdrivende å 

inngå salgs- og tjenesteavtaler på den nettbaserte 

markedsplassens nettsted, 

g) «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling 

(herunder digital komprimering) og lagring av data som 

helt og holdent sendes, overføres og mottas via kabel, 

radiobølger, med optiske midler eller med andre 

elektromagnetiske midler, 

h) «prosedyre for alternativ tvisteløsning» («AT-prosedyre») 

en prosedyre for utenrettslig løsning av tvister som 

omhandlet i artikkel 2 i denne forordning, 

i) «organ for alternativ tvisteløsning» («AT-organ») et AT-

organ som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav h) i direktiv 

2013/11/EU, 

j) «klager» den forbrukeren eller den næringsdrivende som har 

inngitt klage via NT-plattformen, 

k) «innklaget» den forbrukeren eller den næringsdrivende som 

det er inngitt klage mot via NT-plattformen, 

l) «vedkommende myndighet» en offentlig myndighet som 

definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2013/11/EU, 

m) «personopplysning» enhver opplysning om en identifisert 

eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en 

identifiserbar person er en som direkte eller indirekte kan 

identifiseres, særlig ved hjelp av et identifikasjonsnummer 

eller ett eller flere elementer som er særegne for personens 

fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller 

sosiale identitet. 

2.  Den næringsdrivendes og AT-organets etableringssted 

skal fastsettes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og 3 i direktiv 

2013/11/EU.  

  

(1) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 
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KAPITTEL II 

NT-PLATTFORM 

Artikkel 5 

Opprettelse av NT-plattformen 

1.  Kommisjonen skal utvikle NT-plattformen og være 

ansvarlig for dens drift, herunder alle oversettelsesfunksjoner 

som er nødvendige for denne forordnings formål og dens 

vedlikehold, finansiering og datasikkerhet. NT-plattformen skal 

være brukervennlig. Ved utvikling, drift og vedlikehold av NT-

plattformen skal det sikres at brukernes rett til personvern så 

langt det er mulig respekteres helt fra planleggingsfasen 

(«innebygd personvern»), og at NT-plattformen er tilgjengelig 

for og kan brukes av alle, herunder sårbare brukere («universell 

utforming»). 

2.  NT-plattformen skal være et felles kontaktpunkt for 

forbrukere og næringsdrivende som søker utenrettslig løsning 

av tvister som omfattes av denne forordning. Den skal være et 

interaktivt nettsted som brukerne kan få tilgang til elektronisk 

og kostnadsfritt på alle de offisielle språkene i Unionens 

institusjoner. 

3.  Kommisjonen skal ved behov gjøre NT-plattformen 

tilgjengelig via sine nettsteder med opplysninger til borgere og 

foretak i Unionen, og særlig via portalen «Ditt Europa», som er 

opprettet i samsvar med beslutning 2004/387/EF. 

4.  NT-plattformens funksjoner skal være 

a)  å gi tilgang til et elektronisk klageskjema som kan fylles ut 

av klageren i samsvar med artikkel 8, 

b)  å underrette den innklagede om klagen, 

c)  å identifisere vedkommende AT-organ(er) og oversende 

klagen til det AT-organet som partene har avtalt å bruke, i 

samsvar med artikkel 9, 

d)  å kostnadsfritt tilby et elektronisk saksbehandlingsverktøy 

som gjør det mulig for partene og AT-organet å 

gjennomføre tvisteløsningsprosedyren via nett ved hjelp av 

NT-plattformen, 

e)  å forsyne partene og AT-organet med oversettelser av 

opplysninger som er nødvendige for å løse tvisten, og som 

utveksles via NT-plattformen, 

f)  å gi tilgang til et elektronisk skjema som AT-organene skal 

bruke til å oversende opplysningene nevnt i artikkel 10 

bokstav c), 

g)  å gi tilgang til et tilbakemeldingssystem som gjør det mulig 

for partene å uttrykke sine synspunkter på NT-plattformens 

virkemåte og om det AT-organet som har behandlet deres 

tvist, 

h)  å offentliggjøre følgende opplysninger: 

i) allmenne opplysninger om AT som en metode for 

utenrettslig tvisteløsning, 

ii) opplysninger om AT-organer som er oppført på en liste 

i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2013/11/EU, 

og som har kompetanse til å behandle tvister som 

omfattes av denne forordning, 

iii) en nettbasert veiledning om hvordan klage inngis via 

NT-plattformen, 

iv) opplysninger, herunder kontaktopplysninger, om NT-

kontaktpunkter som er utpekt av medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 7 nr. 1 i denne forordning, 

v) statistikk om resultatet av de tvistene som er oversendt 

til AT-organene via NT-plattformen. 

5.  Kommisjonen skal sikre at opplysningene nevnt i nr. 4 

bokstav h) er korrekte, ajourførte og stilles til rådighet på en 

tydelig, forståelig og lett tilgjengelig måte. 

6.  AT-organer som er oppført på en liste i samsvar med 

artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2013/11/EU, og som har kompetanse 

til å behandle tvister som omfattes av denne forordning, skal 

registreres elektronisk på NT-plattformen. 

7.  Kommisjonen skal vedta nærmere regler for utøvelsen av 

funksjonene fastsatt i nr. 4 i denne artikkel ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 16 nr. 3 i denne forordning. 

Artikkel 6 

Prøving av NT-plattformen 

1.  Kommisjonen skal innen 9. januar 2015 prøve NT-

plattformens og klageskjemaets tekniske funksjonalitet og 

brukervennlighet, herunder med hensyn til oversettelse. 

Prøvingen skal gjennomføres og evalueres i samarbeid med 

NT-sakkyndige fra medlemsstatene og representanter for 

forbrukerne og de næringsdrivende. Kommisjonen skal 

oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om 

resultatet av prøvingen og treffe egnede tiltak for å håndtere 

potensielle problemer, for å sikre at NT-plattformen fungerer 

effektivt. 

2.  I rapporten nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 

Kommisjonen også beskrive de tekniske og organisatoriske 

tiltakene den har til hensikt å treffe for å sikre at NT-

plattformene oppfyller personvernkravene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 45/2001.  
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Artikkel 7 

Nett av NT-kontaktpunkter 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke ett NT-kontaktpunkt og 

underrette Kommisjonen om dets navn og kontaktopplysninger. 

Medlemsstatene kan overlate ansvaret for NT-kontaktpunktene 

til sine sentre i Det europeiske nett av forbrukersentre, til 

forbrukerorganisasjoner eller til et annet organ. Hvert NT-

kontaktpunkt skal ha minst to NT-rådgivere. 

2.  NT-kontaktpunktene skal gi støtte i forbindelse med 

løsning av tvister som gjelder klager inngitt via NT-

plattformen, ved å utføre følgende oppgaver: 

a)  på anmodning lette kommunikasjonen mellom partene og 

vedkommende AT-organ, som særlig kan omfatte 

i)  å bistå med inngivelsen av klage og eventuelt relevant 

dokumentasjon, 

ii)  å gi partene og AT-organene allmenne opplysninger 

om forbrukerrettigheter som gjelder i forbindelse med 

salgs- og tjenesteavtaler i medlemsstaten til det NT-

kontaktpunktet som den berørte NT-rådgiveren 

tilhører, 

iii)  å gi opplysninger om NT-plattformens virkemåte, 

iv)  å gi partene redegjørelser om de saksbehandlings-

reglene som anvendes av de identifiserte AT-organene, 

v)  å underrette klageren om annen klageadgang når det 

ikke er mulig å løse en tvist via NT-plattformen, 

b)  hvert annet år å oversende Kommisjonen og 

medlemsstatene en virksomhetsrapport på grunnlag av de 

praktiske erfaringene fra utøvelsen av sine oppgaver. 

3.  NT-kontaktpunktet skal ikke være forpliktet til å utføre 

oppgavene nevnt i nr. 2 ved tvister der partene har sitt vanlige 

oppholdssted i samme medlemsstat. 

4.  Uten hensyn til nr. 3 kan medlemsstatene på bakgrunn av 

nasjonale forhold beslutte at NT-kontaktpunktet skal utføre en 

eller flere av oppgavene nevnt i nr. 2 ved tvister der partene har 

sitt vanlige oppholdssted i samme medlemsstat. 

5.  Kommisjonen skal opprette et nett av kontaktpunkter 

(heretter kalt «nettet av NT-kontaktpunkter») som skal 

muliggjøre samarbeid mellom kontaktpunktene og bidra til 

utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 2. 

6.  Kommisjonen skal minst to ganger per år innkalle 

medlemmene i nettet av NT-kontaktpunkter til et møte, slik at 

de kan utveksle beste praksis og diskutere eventuelle 

tilbakevendende problemer i forbindelse med driften av NT-

plattformen. 

7.  Kommisjonen skal vedta nærmere regler for samarbeidet 

mellom NT-kontaktpunktene ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 16 nr. 3. 

Artikkel 8 

Inngivelse av klage 

1.  For å inngi klage til NT-plattformen skal klageren fylle ut 

det elektroniske klageskjemaet. Klageskjemaet skal være 

brukervennlig og lett tilgjengelig på NT-plattformen. 

2.  Opplysningene som skal inngis av klageren, skal være 

tilstrekkelige til å bestemme hvilket AT-organ som er 

vedkommende AT-organ. Disse opplysningene er oppført i 

vedlegget til denne forordning. Klageren kan vedlegge 

dokumenter til støtte for klagen. 

3.  For å ta hensyn til de kriteriene som AT-organene som er 

oppført på en liste i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i direktiv 

2013/11/EU, og som behandler tvister som omfattes av denne 

forordning, bruker for å fastsette sine respektive 

anvendelsesområder, skal Kommisjonen ha myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 17 i denne 

forordning med henblikk på å tilpasse opplysningene oppført i 

vedlegget til denne forordning. 

4.  Kommisjonen skal vedta nærmere regler for det 

elektroniske klageskjemaet ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 16 nr. 2. 

5.  Bare opplysninger som er korrekte, relevante og ikke 

omfatter mer enn det som er nødvendig for det formål de er 

innhentet, skal behandles ved hjelp av det elektroniske 

klageskjemaet og dets vedlegg. 

Artikkel 9 

Behandling og oversending av en klage 

1.  En klage som inngis via NT-plattformen, skal behandles 

dersom alle nødvendige deler av det elektroniske klageskjemaet 

er utfylt.  
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2.  Dersom klageskjemaet ikke er fullstendig utfylt, skal 

klageren underrettes om at klagen ikke kan behandles videre 

med mindre de manglende opplysningene framlegges. 

3.  Ved mottak av et fullstendig utfylt klageskjema skal NT-

plattformen på en lett forståelig måte og snarest mulig 

oversende klagen til den innklagede på det av EU-

institusjonenes offisielle språk som vedkommende har valgt, 

sammen med følgende opplysninger: 

a)  opplysning om at partene må bli enige om et AT-organ for 

at klage skal bli oversendt dit, og at klagen ikke vil bli 

behandlet videre dersom det ikke oppnås enighet mellom 

partene, eller dersom det ikke blir identifisert et AT-organ 

som har kompetanse, 

b)  opplysning om hvilket AT-organ eller hvilke AT-organer 

som har kompetanse til å behandle klagen, dersom noen 

slike er nevnt i det elektroniske klageskjemaet eller 

identifisert av NT-plattformen på grunnlag av 

opplysningene i skjemaet, 

c)  dersom den innklagede er en næringsdrivende, en 

anmodning om å oppgi følgende innen 10 kalenderdager: 

– om den næringsdrivende påtar seg eller er forpliktet til å 

bruke et bestemt AT-organ for å løse tvister med 

forbrukere, og 

– dersom den næringsdrivende ikke er forpliktet til å 

bruke et bestemt AT-organ, om den næringsdrivende er 

villig til å bruke et hvilket som helst AT-organ blant 

dem som er nevnt i bokstav b), 

d)  dersom den innklagede er en forbruker og den 

næringsdrivende er forpliktet til å bruke et bestemt AT-

organ, en anmodning om innen 10 kalenderdager å 

akseptere dette AT-organet, eller dersom den 

næringsdrivende ikke er forpliktet til å bruke et bestemt 

AT-organ, en anmodning om å velge ett eller flere AT-

organer blant dem som er nevnt i bokstav b), 

e)  navn på og kontaktopplysninger til NT-kontaktpunktet i den 

medlemsstaten der den innklagede er etablert eller bosatt, 

og en kort beskrivelse av oppgavene nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav a). 

4.  Ved mottak av opplysningene nevnt i nr. 3 bokstav c) eller 

d) skal NT-plattformen på en lett forståelig måte og snarest 

mulig oversende følgende opplysninger til klageren på det av 

EU-institusjonenes offisielle språk som vedkommende har 

valgt, sammen med følgende opplysninger: 

a)  opplysningene nevnt i nr. 3 bokstav a), 

b)  dersom klageren er en forbruker, de opplysningene om AT-

organet eller AT-organene som den næringsdrivende har 

oppgitt i samsvar med nr. 3 bokstav c), og en anmodning 

om å akseptere et AT-organ innen 10 kalenderdager, 

c)  dersom klageren er en næringsdrivende og den 

næringsdrivende ikke er pålagt å bruke et bestemt AT-

organ, de opplysningene om AT-organet eller AT-organene 

som forbrukeren har oppgitt i samsvar med nr. 3 bokstav d), 

og en anmodning om å akseptere et AT-organ innen 10 

kalenderdager, 

d)  navn på og kontaktopplysninger til NT-kontaktpunktet i 

den medlemsstaten der klageren er etablert eller bosatt, og 

en kort beskrivelse av oppgavene nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav a). 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 3 bokstav b) og nr. 4 bokstav b) 

og c) skal omfatte en beskrivelse av følgende egenskaper ved 

hvert AT-organ: 

a)  AT-organets navn, kontaktopplysninger og 

nettstedsadresse, 

b)  eventuelle gebyrer for AT-prosedyren, 

c)  hvilket eller hvilke språk AT-prosedyren kan gjennomføres 

på, 

d)  gjennomsnittlig varighet for AT-prosedyren, 

e)  om resultatet av prosedyren er bindende eller ikke, 

f)  på hvilket grunnlag AT-organet kan avslå å behandle en 

bestemt tvist i samsvar med artikkel 5 nr. 4 i direktiv 

2013/11/EU. 

6.  NT-plattformen skal automatisk og uten unødig opphold 

oversende klagen til det AT-organet som partene har avtalt å 

bruke i samsvar med nr. 3 og 4. 

7.  Det AT-organet som klagen er oversendt til, skal uten 

unødig opphold underrette partene om hvorvidt det påtar seg å 

behandle tvisten eller avslår å behandle den i samsvar med 

artikkel 5 nr. 4 i direktiv 2013/11/EU. Det AT-organet som har 

påtatt seg å behandle tvisten, skal også underrette partene om 

sine saksbehandlingsregler, og dersom det er relevant, om 

kostnadene ved den aktuelle prosedyren for tvisteløsning. 

8.  Dersom partene ikke blir enige om et AT-organ innen 30 

kalenderdager etter inngivelse av klageskjemaet, eller dersom 

AT-organet avslår å behandle tvisten, skal klagen ikke 

behandles videre. Klageren skal underrettes om muligheten til å 

kontakte en NT-rådgiver for å få allmenne opplysninger om 

annen klageadgang.  
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Artikkel 10 

Løsning av tvisten 

Et AT-organ som har påtatt seg å behandle en tvist i samsvar 

med artikkel 9 i denne forordning, skal 

a)  avslutte AT-prosedyren innen fristen nevnt i artikkel 8 

bokstav e) i direktiv 2013/11/EU, 

b)  ikke kreve at partene eller deres representanter er fysisk til 

stede, med mindre den muligheten er fastsatt i dets 

saksbehandlingsregler og partene samtykker, 

c)  uten unødig opphold oversende følgende opplysninger til 

NT-plattformen: 

i)  datoen for mottak av klagesaken, 

ii)  tvistens gjenstand, 

iii)  datoen for avslutning av AT-prosedyren, 

iv)  resultatet av AT-prosedyren, 

d)  ikke være pålagt å gjennomføre AT-prosedyren via NT-

plattformen. 

Artikkel 11 

Database 

Kommisjonen skal treffe de nødvendige tiltak for å opprette og 

vedlikeholde en elektronisk database der den skal lagre 

opplysningene som behandles i samsvar med artikkel 5 nr. 4 og 

artikkel 10 bokstav c), idet det tas behørig hensyn til artikkel 13 

nr. 2. 

Artikkel 12 

Behandling av personopplysninger 

1.  Tilgang til opplysninger om en tvist, herunder 

personopplysninger, som er lagret i databasen nevnt i artikkel 

11, skal for formålene nevnt i artikkel 10 bare gis til det AT-

organet som tvisten er oversendt til i samsvar med artikkel 9. 

Tilgang til disse opplysningene skal gis også til NT-

kontaktpunktene i den utstrekning det er nødvendig for 

formålene nevnt i artikkel 7 nr. 2 og 4. 

2.  Kommisjonen skal ha tilgang til opplysninger som 

behandles i samsvar med artikkel 10, for å overvåke bruken av 

NT-plattformen og dens virkemåte samt for å utarbeide 

rapportene nevnt i artikkel 21. Den skal behandle 

personopplysninger om NT-plattformens brukere i den 

utstrekning det er nødvendig for driften og vedlikeholdet av 

NT-plattformen, herunder for å overvåke AT-organenes og NT-

kontaktpunktenes bruk av NT-plattformen. 

3.  Personopplysninger knyttet til en tvist skal lagres i 

databasen nevnt i nr. 1 bare så lenge det er nødvendig for å 

oppfylle de formålene de ble innhentet for, og for å sikre at de 

registrerte kan få tilgang til sine personopplysninger for å utøve 

sine rettigheter, og skal slettes automatisk senest seks måneder 

etter datoen for avslutning av tvisten, som er oversendt NT-

plattformen i samsvar med artikkel 10 bokstav c) iii). Nevnte 

lagringsperiode skal også gjelde for personopplysninger som 

oppbevares i nasjonale arkiver av det AT-organet eller NT-

kontaktpunktet som behandlet den aktuelle tvisten, med mindre 

en lengre oppbevaringsperiode er fastsatt i AT-organets 

saksbehandlingsregler eller i særlige internrettslige 

bestemmelser. 

4.  Hver NT-rådgiver skal anses som behandlingsansvarlig 

med hensyn til sin databehandling i henhold til denne 

forordning, i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i direktiv 

95/46/EF, og skal sikre at behandlingen er i samsvar med 

nasjonal lovgivning vedtatt i henhold til direktiv 95/46/EF i 

medlemsstaten til det NT-kontaktpunktet som NT-rådgiveren 

tilhører. 

5.  Hvert AT-organ skal anses som behandlingsansvarlig med 

hensyn til sin databehandling i henhold til denne forordning, i 

samsvar med artikkel 2 bokstav d) i direktiv 95/46/EF, og skal 

sikre at behandlingen er i samsvar med nasjonal lovgivning 

vedtatt i henhold til direktiv 95/46/EF i den medlemsstaten der 

AT-organet er etablert. 

6.  Kommisjonen skal med hensyn til sitt ansvar etter denne 

forordning og den behandling av personopplysninger som dette 

innebærer, anses som behandlingsansvarlig i samsvar med 

artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 13 

Fortrolighet og datasikkerhet 

1.  NT-kontaktpunkter skal være underlagt taushetsplikt eller 

andre tilsvarende fortrolighetskrav fastsatt i lovgivningen i den 

berørte medlemsstaten. 

2.  Kommisjonen skal treffe egnede tekniske og 

organisatoriske tiltak for å sikre vern av opplysninger som 

behandles i henhold til denne forordning, herunder egnet 

datatilgangskontroll, en sikkerhetsplan og håndtering av 

sikkerhetshendelser, i samsvar med artikkel 22 i forordning 

(EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 14 

Forbrukerinformasjon 

1.  Næringsdrivende etablert i Unionen som inngår 

nettbaserte salgs- eller tjenesteavtaler, og nettbaserte 

markedsplasser etablert i Unionen skal ha en elektronisk lenke 

til NT-plattformen på sine nettsteder. Lenken skal være lett 

tilgjengelig for forbrukerne. Næringsdrivende etablert i 

Unionen som inngår nettbaserte salgs- eller tjenesteavtaler, skal 

også oppgi sin e-postadresse.  
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2.  Næringsdrivende etablert i Unionen som inngår 

nettbaserte salgs- eller tjenesteavtaler, og som har forpliktet seg 

til eller pålagt å bruke ett eller flere bestemte AT-organer for å 

løse tvister med forbrukerne, skal opplyse forbrukerne om at 

NT-plattformen finnes, og om muligheten for å bruke NT-

plattformen til å løse tvister. De skal ha en elektronisk lenke til 

NT-plattformen på sine nettsteder, og dersom tilbudet gis per e-

post, i den aktuelle e-posten. Dersom det er relevant, skal 

opplysningene også inngå i de alminnelige vilkårene for 

nettbaserte salgs- og tjenesteavtaler. 

3.  Nr. 1 og 2 i denne artikkel berører ikke artikkel 13 i 

direktiv 2013/11/EU eller bestemmelser fastsatt i andre 

unionsrettsakter om opplysninger til forbrukerne om prosedyrer 

for utenrettslig klageadgang, som får anvendelse i tillegg til 

nevnte artikkel. 

4.  Listen over AT-organer nevnt i artikkel 20 nr. 4 i direktiv 

2013/11/EU og ajourføringer av den skal offentliggjøres på NT-

plattformen. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at AT-organene, sentrene i Det 

europeiske nett av forbrukersentre, vedkommende myndigheter 

fastsatt i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2013/11/EU, og dersom det 

er relevant, organene utpekt i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i 

nevnte direktiv har en elektronisk lenke til NT-plattformen. 

6. Medlemsstatene skal oppfordre forbrukerorganisasjoner 

og sammenslutninger av foretak til å ha en elektronisk lenke til 

NT-plattformen. 

7.  Når næringsdrivende er pålagt å framlegge opplysninger i 

samsvar med nr. 1 og 2 og med bestemmelsene nevnt i nr. 3, 

skal de, dersom det er mulig, framlegge disse opplysningene 

samlet. 

Artikkel 15 

Vedkommende myndigheters rolle 

Vedkommende myndighet i hver medlemsstat skal vurdere om 

AT-organene som er opprettet i medlemsstaten, oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i denne forordning. 

KAPITTEL III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 16 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Dersom komiteens uttalelse i henhold til nr. 2 og 3 skal 

innhentes ved skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten 

avsluttes uten resultat dersom komitélederen beslutter det eller 

et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen 

fristen for å avgi uttalelse. 

Artikkel 17 

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 delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 8 nr. 3 skal gis på ubestemt tid fra 8. juli 2013. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8 nr. 3 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse 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 8 nr. 3 

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 Europaparlamentet og Rådet innen utløpet 

av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 18 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelser av denne forordning, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende.  
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Artikkel 19 

Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 

I vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

2006/2004(1) skal nytt nummer lyde: 

«21. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning 

i forbrukersaker (NTF-forordningen) (EUT L 165 av 

18.6.2013, s. 1): Artikkel 14.» 

Artikkel 20 

Endring av direktiv 2009/22/EF 

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF(2) gjøres 

følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 nr. 1 og 2 og artikkel 6 nr. 2 bokstav b) endres 

«dei direktiva som er oppførte i vedlegg I» til «dei 

unionsrettsaktene som er oppførte i vedlegg I». 

2)  I overskriften til vedlegg I endres «LISTE OVER DEI 

DIREKTIVA» til «LISTE OVER DEI 

UNIONSRETTSAKTENE». 

3)  I vedlegg I skal nytt nummer lyde: 

«15. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning 

i forbrukersaker (NTF-forordningen) (EUT L 165 av 

18.6.2013, s. 1): Artikkel 14.» 

  

(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(2) EUT L 110 av 1.5.2009, s. 30. 

Artikkel 21 

Rapportering 

1.  Kommisjonen skal årlig framlegge for Europaparlamentet 

og Rådet en rapport om NT-plattformens virkemåte, første gang 

ett år etter at NT-plattformen er satt i drift. 

2.  Kommisjonen skal innen 9. juli 2018 og deretter hvert 

tredje år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om anvendelsen av denne forordning, herunder særlig om 

klageskjemaets brukervennlighet og et eventuelt behov for å 

tilpasse opplysningene i vedlegget til denne forordning. 

Rapporten skal, dersom det er nødvendig, følges av forslag til 

tilpasninger av denne forordning. 

3.  Dersom rapportene nevnt i nr. 1 og 2 skal framlegges 

samme år, skal det framlegges bare én felles rapport. 

Artikkel 22 

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 9. januar 2016, med 

unntak av følgende bestemmelser: 

– artikkel 2 nr. 3 og artikkel 7 nr. 1 og 5, som får anvendelse 

fra 9. juli 2015, 

– artikkel 5 nr. 1 og 7, artikkel 6, artikkel 7 nr. 7, artikkel 8 nr. 

3 og 4 og artikkel 11, 16 og 17, som får anvendelse fra 8. 

juli 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Opplysninger som skal gis ved inngivelse av klage 

1)  om klageren er en forbruker eller en næringsdrivende, 

2)  forbrukerens navn, e-postadresse og geografiske adresse, 

3)  den næringsdrivendes navn, e-postadresse, nettstedsadresse og geografiske adresse, 

4)  navn på og e-postadresse og geografisk adresse til klagerens representant, dersom det er relevant, 

5)  klagerens eller representantens språk, dersom det er relevant, 

6)  den innklagedes språk, dersom det er kjent, 

7)  type vare eller tjeneste som klagen gjelder, 

8)  om varen eller tjenesten ble tilbudt av den næringsdrivende og bestilt av forbrukeren på et nettsted eller med andre 

elektroniske midler, 

9)  prisen på den kjøpte varen eller tjenesten, 

10)  datoen da forbrukeren kjøpte varen eller tjenesten, 

11)  om forbrukeren har tatt direkte kontakt med den næringsdrivende, 

12)  om tvisten er under behandling ved eller tidligere er blitt behandlet av et annet AT-organ eller av en domstol, 

13)  type klage, 

14)  beskrivelse av klagen, 

15)  dersom klageren er en forbruker, de AT-organene den næringsdrivende er pålagt eller har forpliktet seg til å bruke 

i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2013/11/EU, dersom det er kjent, 

16)  dersom klageren er en næringsdrivende, hvilket eller hvilke AT-organer den næringsdrivende forplikter seg til 

eller er pålagt å bruke. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1051 

av 1. juli 2015 

om nærmere regler for gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte 

tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det elektroniske klageskjemaet og om 

samarbeidet mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i 

forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen)(1), særlig artikkel 

5 nr. 7, artikkel 7 nr. 7 og artikkel 8 nr. 4, 

etter samråd med EUs datatilsynsorgan og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 524/2013 fastsettes det at det skal opprettes en plattform for nettbasert tvisteløsning på 

unionsplan (NT-plattform). NT-plattformen bør utformes som et interaktivt og flerspråklig nettsted der det tilbys et 

felles kontaktpunkt for forbrukere og næringsdrivende som søker utenrettslig løsning av tvister om avtaleforpliktelser 

som følger av nettbaserte salgs- og tjenesteavtaler. 

2) I artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 524/2013 er det fastsatt at det elektroniske klageskjemaet skal være 

brukervennlig. Derfor bør klagerne kunne fylle ut det elektroniske klageskjemaet som et utkast før de inngir klage. Det 

bør sikres at utkast som klagerne ikke sender inn, automatisk slettes fra NT-plattformen etter et passende tidsrom. 

3) For å sikre at NT-plattformen fungerer tilfredsstillende, må det fastsettes hvordan den innklagede skal underrettes om at 

det er inngitt klage via NT-plattformen, og hvilke opplysninger fra det elektroniske klageskjemaet som skal brukes for å 

gjøre det lettere å identifisere vedkommende organer for alternativ tvisteløsning (AT-organer). 

4) Av samme grunn og for å sikre konsekvent anvendelse av forordning (EU) nr. 524/2013 må det klargjøres når AT-

organer skal sende opplysninger til NT-plattformen om behandlingen av en tvist. 

5) Det er nødvendig å fastsette datoen for avslutning av visse tvister der klagen ikke kan behandles videre, for å sikre at 

personopplysninger i forbindelse med slike tvister kan slettes senest seks måneder etter nevnte avslutningsdato. Dette 

gjelder også tvister der partene ikke kan enes om et AT-organ pga. mangel på svar fra den innklagede, eller der et AT-

organ avslår å behandle en tvist. 

6) De nasjonale vedkommende myndigheters oversending til Kommisjonen og ajourføring av listen over nasjonale AT-

organer bør skje på en ensartet måte, slik at registreringen av disse organene på NT-plattformen i samsvar med 

forordning (EU) nr. 524/2013 effektiviseres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 2.7.2015, s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1. 

2017/EØS/36/49 
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7) Det bør fastsettes når partene i en tvist som behandles via NT-plattformen, skal kunne gi tilbakemelding om NT-

plattformens virkemåte og om det AT-organet som har behandlet tvisten. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 skal det utpekes ett NT-kontaktpunkt i hver medlemsstat som skal gi støtte til 

partene i en tvist og til de AT-organene som behandler en tvist gjennom NT-plattformen. For å lette samarbeidet mellom 

NT-kontaktpunktene bør det fastsettes felles prinsipper for dette samarbeidet. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for nettbasert tvisteløsning nedsatt ved 

artikkel 16 nr. 1 i forordning (EU) nr. 524/2013 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de nærmere regler for 

a)  det elektroniske klageskjemaet, 

b)  utøvelsen av NT-plattformens funksjoner, 

c)  samarbeidet mellom NT-kontaktpunktene. 

Artikkel 2 

Elektronisk klageskjema 

Det elektroniske klageskjemaet som skal sendes inn via NT-plattformen, skal være tilgjengelig for forbrukere og 

næringsdrivende på alle de offisielle språkene i Unionens institusjoner. Klageren skal kunne lagre et utkast av det elektroniske 

klageskjemaet på NT-plattformen. Utkastet skal være tilgjengelig for og kunne redigeres av klageren fram til det endelige, 

fullstendig utfylte elektroniske klageskjemaet sendes inn. Utkastet til elektronisk klageskjema som ikke er fullstendig utfylt og 

innsendt, skal automatisk slettes fra NT-plattformen seks måneder etter at det ble opprettet. 

Artikkel 3 

Underretning til den innklagede 

Ved mottak av det fullstendig utfylte elektroniske klageskjemaet skal NT-plattformen sende en elektronisk standardmelding til 

den innklagedes elektroniske adresse som angitt av klageren i det elektroniske klageskjemaet, der det opplyses om at det er 

inngitt klage mot vedkommende, og der opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 3 i forordning (EU) nr. 524/2013 gjøres 

tilgjengelige. 

Artikkel 4 

Identifikasjon av organet for alternativ tvisteløsning (AT-organ) 

1.  Dersom vedkommende AT-organ ikke er angitt i det elektroniske klageskjemaet, skal NT-plattformen vise den innklagede 

en veiledende liste over AT-organer for å lette identifikasjonen av vedkommende AT-organ. Denne listen skal bygge på 

følgende kriterier: 

a)  den geografiske adressen til partene i tvisten, som angitt i det elektroniske klageskjemaet i samsvar med vedlegget til 

forordning (EU) nr. 524/2013, og 

b)  den sektoren som tvisten gjelder. 

2.  Partene skal til enhver tid ha tilgang til listen over alle AT-organer som er registrert på NT-plattformen i samsvar med 

artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) nr. 524/2013. Et søkeverktøy som er tilgjengelig på NT-plattformen, skal hjelpe partene med å 

finne fram til det AT-organet som har kompetanse til å behandle tvisten deres, blant de AT-organene som er registrert på NT-

plattformen.  
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Artikkel 5 

Opplysninger som skal gis av AT-organene 

1.  AT-organer som har fått oversendt en klage via NT-plattformen, og som har sagt seg villige til å behandle en tvist, skal 

snarest mulig etter at de mottar den fullstendige klagesaken om tvisten, sende opplysning til NT-plattformen om datoen for 

mottak av den fullstendige klagesaken og om tvistens gjenstand. 

2.  Datoen for mottak av den fullstendige klagesaken innleder det tidsrommet på 90 kalenderdager som er nevnt i artikkel 8 

bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU(1). 

3.  AT-organer som har fått tilsendt en klage via NT-plattformen, og som avslår å behandle en tvist, skal sende opplysning 

om avslaget til NT-plattformen snarest mulig etter at de har truffet sin beslutning i samsvar med artikkel 5 nr. 4 i direktiv 

2013/11/EU. 

4.  AT-organer som har fått tilsendt en klage via NT-plattformen, skal snarest mulig etter at tvisten er avsluttet, sende 

opplysning til NT-plattformen om datoen for avslutning av AT-prosedyren og om resultatet av den. Dette gjelder også i tilfeller 

der en eller begge parter trekker seg fra prosedyren i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2013/11/EU. 

Artikkel 6 

Avslutning av visse tvister og sletting av personopplysninger 

1.  En tvist som er innsendt via NT-plattformen, skal ikke behandles videre dersom særlig 

a)  den innklagede oppgir at vedkommende ikke er villig til å bruke et AT-organ, 

b)  partene ikke kommer til enighet om et AT-organ som skal behandle tvisten, innen 30 kalenderdager etter innsending av det 

elektroniske klageskjemaet, 

c)  AT-organet som partene er blitt enige om, avslår å behandle tvisten, 

og tvisten skal dermed anses som avsluttet. Den datoen en av hendelsene nevnt i bokstav a)–c) inntreffer, skal være datoen for 

avslutning av vedkommende tvist. 

2.  Personopplysninger i forbindelse med tvister som nevnt i bokstav a)–c) skal slettes fra plattformen senest seks måneder 

etter at de avsluttes. 

Artikkel 7 

Elektronisk innsending av listen over AT-organer 

1.  Vedkommende myndigheter som definert i artikkel 4 nr. 1 i) i direktiv 2013/11/EU skal med henblikk på innsending av 

listen over AT-organer nevnt i artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2013/11/EU bruke et standardisert elektronisk skjema som 

Kommisjonen stiller til rådighet. 

2.  Det standardiserte elektroniske skjemaet skal i utfylt stand inneholde opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 2 i direktiv 

2013/11/EU samt opplysningene om gjennomsnittlig varighet for AT-prosedyren som nevnt i artikkel 9 nr. 5 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 524/2013 og artikkel 19 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2013/11/EU. 

Artikkel 8 

Tilbakemeldingssystem 

NT-plattformen skal gi partene i en tvist mulighet til å gi tilbakemelding i samsvar med artikkel 5 nr. 4 bokstav g) i forordning 

(EU) nr. 524/2013 ved avslutning av AT-prosedyren og i seks måneder deretter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63). 
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Artikkel 9 

Samarbeid mellom NT-kontaktpunkter 

1.  NT-kontaktpunktene skal etter beste evne gi støtte i forbindelse med løsning av tvister som gjelder klager inngitt via NT-

plattformen, som fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 524/2013. 

2.  NT-rådgiverne skal så snart som mulig bistå og utveksle opplysninger med rådgiverne ved andre NT-kontaktpunkter for å 

lette utøvelsen av deres oppgaver som nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 524/2013. 

3.  NT-rådgivere som har tilgang til opplysninger, herunder personopplysninger, som gjelder en tvist, skal gi rådgivere ved 

andre NT-kontaktpunkter tilgang til disse opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av oppgavene nevnt i 

artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 524/2013. 

Artikkel 10 

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, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/11/EU 

av 21. mai 2013 

om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF 

(ATF-direktivet)(*) 

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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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. I henhold til artikkel 

38 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter skal det sikres et høyt nivå for forbrukervern 

i Unionens politikk. 

2)  I henhold til artikkel 26 nr. 2 i TEUV skal det indre 

marked utgjøre et område uten indre grenser, der fritt 

varebytte og fri bevegelighet for tjenester er sikret. Det 

indre marked bør gi forbrukerne en merverdi i form av 

bedre kvalitet, større utvalg, rimelige priser og høye 

sikkerhetsstandarder for varer og tjenester, noe som bør 

fremme et høyt nivå for forbrukervern. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 18.6.2013, s.63, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. 

september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 93. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. april 2013. 

3)  Oppsplittingen av det indre marked er skadelig for 

konkurranseevnen, veksten og skapingen av 

arbeidsplasser i Unionen. Fjerning av direkte og 

indirekte hindringer for et velfungerende indre marked 

og styrking av borgernes tillit er avgjørende for 

gjennomføringen av det indre marked. 

4)  Å sikre tilgang til enkle, effektive, raske og billige 

metoder for å løse nasjonale og tverrnasjonale tvister 

som oppstår i forbindelse med salgs- eller 

tjenesteavtaler, bør komme forbrukerne til gode og 

derfor øke deres tillit til markedet. Denne tilgangen bør 

gjelde både nettbaserte og ikke-nettbaserte transaksjoner 

og er særlig viktig når forbrukerne handler på tvers av 

landegrensene. 

5)  Alternativ tvisteløsning (AT) innebærer enkel, rask og 

billig utenrettslig løsning på tvister mellom forbrukere 

og næringsdrivende. AT er imidlertid ennå ikke 

tilstrekkelig og gjennomgående utviklet i Unionen. Det 

er beklagelig at AT, til tross for 

kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars 

1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer 

med ansvar for utenomrettslig løsning av 

forbrukertvister(3) og 2001/310/EF av 4. april 2001 om 

prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å 

løse forbrukertvister ved forlik(4), ikke er korrekt innført 

og ikke fungerer tilfredsstillende i alle geografiske 

områder og næringssektorer i Unionen. Forbrukerne og 

de næringsdrivende har fortsatt ikke kjennskap til de 

eksisterende ordningene for utenrettslig klageadgang, og 

bare en liten andel av borgerne vet hvordan de inngir 

klage til et AT-organ. I de tilfeller der AT-prosedyrer er 

tilgjengelige, varierer kvaliteten betydelig fra 

medlemsstat til medlemsstat, og tverrnasjonale tvister 

behandles ofte ikke effektivt av AT-organene. 

6)  Forskjellene i dekningen til, kvaliteten på og 

kjennskapen til AT i medlemsstatene utgjør en hindring 

for det indre marked og er blant årsakene til at mange 

forbrukere avstår fra å handle på tvers av landegrensene 

og ikke har tillit til at eventuelle tvister med 

næringsdrivende kan løses enkelt, raskt og billig. Av de 

samme årsakene kan næringsdrivende avstå fra å selge 

  

(3) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. 

(4) EFT L 109 av 19.4.2001, s. 56. 
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til forbrukere i andre medlemsstater der det ikke er 

tilstrekkelig tilgang til AT-prosedyrer av høy kvalitet. 

Dessuten får næringsdrivende som er etablert i en 

medlemsstat der det ikke er tilstrekkelig tilgang til AT-

prosedyrer av høy kvalitet, en konkurransemessig 

ulempe i forhold til næringsdrivende som har tilgang til 

slike prosedyrer, og som derfor kan løse forbrukertvister 

raskere og billigere. 

7)  For at forbrukerne fullt ut skal kunne utnytte 

mulighetene i det indre marked, bør AT være 

tilgjengelig for alle typer nasjonale og tverrnasjonale 

tvister som omfattes av dette direktiv, AT-prosedyrene 

bør oppfylle ensartede kvalitetskrav som gjelder i hele 

Unionen, og forbrukerne og de næringsdrivende bør ha 

kjennskap til at disse prosedyrene eksisterer. På grunn 

av den økte handelen og den økte bevegeligheten for 

personer over landegrensene er det også viktig at AT-

organene behandler tverrnasjonale tvister effektivt. 

8)  Som Europaparlamentet tar til orde for i sine 

resolusjoner av 25. oktober 2011 om alternativ 

tvisteløsning i sivil-, handels- og familierettslige saker 

og av 20. mai 2010 om gjennomføring av et indre 

marked for forbrukere og borgere, bør det i enhver 

helhetlig tilnærming til det indre marked prioriteres å 

utvikle en enkel, billig, rask og lett tilgjengelig 

klageordning. 

9)  I sin melding av 13. april 2011 om en akt for det indre 

marked om tolv tiltak for å stimulere veksten og øke 

tilliten – «Felles innsats for å skape ny vekst» pekte 

Kommisjonen på at fastsettelse av regler for AT som 

også omfatter elektronisk handel (e-handel), er et av de 

tolv tiltakene for å stimulere veksten, øke tilliten til og 

gjøre framskritt når det gjelder gjennomføringen av det 

indre marked. 

10)  I sine konklusjoner av 24.-25. mars og 23. oktober 2011 

oppfordret Det europeiske råd Europaparlamentet og 

Rådet til innen utgangen av 2012 å vedta et første sett av 

prioriterte tiltak for å gi ny stimulans til det indre 

marked. I sine konklusjoner av 30. mai 2011 om 

prioriteringene for relansering av det indre marked 

understreket dessuten Rådet for Den europeiske union 

viktigheten av e-handel og uttrykte enighet om at AT-

ordninger i forbrukersaker kan gi billig, enkel og rask 

klageadgang for både forbrukere og næringsdrivende. 

En vellykket gjennomføring av disse ordningene krever 

vedvarende politisk engasjement og støtte fra alle 

aktører, uten at dette går på bekostning av 

overkommelige priser, åpenhet, fleksibilitet, hastighet 

og kvalitet i de beslutningene som treffes av AT-

organene som omfattes av dette direktiv. 

11)  På grunn av den økende betydningen av nettbasert 

handel, særlig handel over landegrensene som en 

grunnpilar i Unionens økonomiske virksomhet, er det 

nødvendig med en velfungerende AT-infrastruktur og 

en godt integrert ramme for nettbasert tvisteløsning 

(NT) ved forbrukertvister som oppstår i forbindelse med 

nettbaserte transaksjoner, for å nå målet om å øke 

borgernes tillit til det indre marked, som er nedfelt i 

akten for det indre marked. 

12)  Dette direktiv og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker(1) er to rettsakter som 

henger sammen og utfyller hverandre. I henhold til 

forordning (EU) nr. 524/2013 skal det opprettes en 

plattform for utenrettslig nettbasert tvisteløsning som gir 

forbrukerne og de næringsdrivende et felles 

kontaktpunkt for utenrettslig nettbasert tvisteløsning 

gjennom AT-organer som er knyttet til plattformen, og 

som tilbyr alternativ tvisteløsning ved hjelp av 

prosedyrer av høy kvalitet. Tilgang til AT-organer av 

høy kvalitet i hele Unionen er derfor en forutsetning for 

at plattformen for utenrettslig nettbasert tvisteløsning 

skal fungere godt. 

13)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på ikke-

økonomiske tjenester av allmenn interesse. Ikke-

økonomiske tjenester er tjenester som ikke utføres mot 

økonomisk vederlag. Følgelig bør ikke-økonomiske 

tjenester av allmenn interesse som ytes uten vederlag av 

eller på vegne av staten, ikke omfattes av dette direktiv 

uansett den juridiske form gjennom hvilken disse 

tjenestene ytes. 

14)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på helsetjenester 

som definert i artikkel 3 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om 

anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over 

landegrensene(2). 

15)  Utviklingen av velfungerende AT i Unionen er 

nødvendig for å øke forbrukernes tillit til det indre 

marked, også på området nettbasert handel, og for å 

utnytte potensialet for og mulighetene forbundet med 

handel over landegrensene og nettbasert handel. Denne 

utviklingen bør bygge på eksisterende AT-prosedyrer i 

medlemsstatene og ta hensyn til deres rettstradisjoner. 

Både eksisterende tvisteløsningsorganer og 

nyopprettede som er velfungerende og oppfyller 

kvalitetskriteriene i dette direktiv, bør anses som AT-

organer i henhold til dette direktiv. Utbredelsen av AT 

kan også vise seg viktig i de medlemsstatene som har et 

stort etterslep av saker som er brakt inn for retten og 

som hindrer unionsborgerne i å utøve sin rett til 

rettferdig rettergang innen rimelig tid. 

16)  Dette direktiv bør få anvendelse på tvister mellom 

forbrukere og næringsdrivende om forpliktelser i 

henhold til salgs- eller tjenesteavtaler, både nettbaserte 

og ikke-nettbaserte, i alle andre økonomiske sektorer 

  

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1. 

(2) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 
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enn de unntatte sektorene. Dette bør også omfatte tvister 

i forbindelse med salg eller levering av digitalt innhold 

mot betaling. Dette direktiv bør få anvendelse på klager 

inngitt av forbrukere mot næringsdrivende. Det bør ikke 

få anvendelse på klager inngitt av næringsdrivende mot 

forbrukere eller på tvister mellom næringsdrivende. Det 

bør imidlertid ikke hindre medlemsstatene i å vedta eller 

opprettholde bestemmelser om prosedyrer for 

utenrettslig løsning av slike tvister. 

17)  Medlemsstatene bør tillates å opprettholde eller innføre 

nasjonale bestemmelser om prosedyrer som ikke 

omfattes av dette direktiv, f.eks. prosedyrer for intern 

klagebehandling i regi av den næringsdrivende. Slike 

interne prosedyrer for klagebehandling kan være et 

effektivt middel til å løse forbrukertvister på et tidlig 

stadium. 

18)  Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske 

personer som opptrer utenom sin nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet. Dersom avtalen er 

inngått for formål som ligger delvis innenfor og delvis 

utenfor en persons næringsvirksomhet (kombinerte 

avtaler), og næringsformålet er så begrenset at det ikke 

er framtredende i den samlede ytelsen, bør imidlertid 

denne personen også anses som forbruker. 

19)  Visse eksisterende unionsrettsakter inneholder allerede 

bestemmelser om AT. Av hensyn til rettssikkerheten bør 

det fastsettes at dette direktiv skal ha forrang i tilfelle 

motstrid, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. 

Særlig bør dette direktiv ikke berøre europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/52/EF av 21. mai 2008 om visse 

sider ved mekling i sivilrettslige og handelsrettslige 

saker(1), der det allerede er fastsatt en ramme for 

meklingsordninger på unionsplan ved tverrnasjonale 

tvister, uten at det hindrer nevnte direktivs anvendelse 

på interne meklingsordninger. Dette direktiv er ment å 

anvendes gjennomgående på alle typer AT-prosedyrer, 

også AT-prosedyrer som omfattes av direktiv 

2008/52/EF. 

20)  Det er stor forskjell på AT-organene i Unionen og 

innenfor de enkelte medlemsstatene. Dette direktiv bør 

omfatte ethvert organ som er etablert på varig grunnlag, 

som tilbyr tvisteløsning mellom forbrukere og 

næringsdrivende gjennom en AT-prosedyre, og som er 

oppført på en liste i samsvar med dette direktiv. Dersom 

medlemsstatene beslutter det, kan dette direktiv også 

omfatte organer for tvisteløsning som pålegger 

løsninger som er bindende for partene. En utenrettslig 

prosedyre som innføres for en enkelt tvist mellom en 

forbruker og en næringsdrivende, bør imidlertid ikke 

anses som en AT-prosedyre. 

  

(1) EUT L 136 av 24.5.2008, s. 3. 

21)  Det er også stor forskjell på AT-prosedyrene i Unionen 

og innenfor de enkelte medlemsstatene. Prosedyrene 

kan bestå i at AT-organet bringer partene sammen med 

sikte på å oppnå en minnelig løsning, eller at AT-

organet foreslår eller pålegger en løsning. De kan også 

bestå av en kombinasjon av to eller flere slike 

prosedyrer. Dette direktiv bør ikke berøre formen for 

AT-prosedyrer i medlemsstatene. 

22)  Prosedyrer ved tvisteløsningsorganer der de fysiske 

personene som er ansvarlige for tvisteløsningen, er 

ansatt av eller mottar noen form for vederlag 

utelukkende fra den næringsdrivende, vil sannsynligvis 

bli utsatt for en interessekonflikt. Slike prosedyrer bør 

derfor i prinsippet utelukkes fra dette direktivs 

virkeområde, med mindre en medlemsstat beslutter at de 

kan anerkjennes som AT-prosedyrer i henhold til dette 

direktiv, og forutsatt at nevnte organer fullt ut oppfyller 

de særlige kravene om uavhengighet og upartiskhet som 

er fastsatt i dette direktiv. AT-organer som tilbyr 

tvisteløsning gjennom slike prosedyrer, bør regelmessig 

vurderes for å fastslå om de oppfyller kvalitetskravene 

fastsatt i dette direktiv, herunder de særlige 

tilleggskravene som sikrer deres uavhengighet. 

23)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på prosedyrer for 

behandling av forbrukerklager i regi av den 

næringsdrivende, og heller ikke på direkte forhandlinger 

mellom partene. Videre bør det ikke få anvendelse på en 

dommers forsøk på å løse en tvist under rettslig 

behandling av vedkommende tvist. 

24)  Medlemsstatene bør sikre at tvister som omfattes av 

dette direktiv, kan bringes inn for et AT-organ som 

oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv og er oppført 

på en liste i samsvar med det. Medlemsstatene bør ha 

mulighet til å oppfylle denne forpliktelsen ved å bygge 

på eksisterende velfungerende AT-organer og om 

nødvendig tilpasse deres virkeområde, eller ved å sørge 

for at det opprettes nye AT-organer. Dette direktiv bør 

ikke hindre at eksisterende organer for tvisteløsning 

driver virksomhet innenfor rammen av nasjonale 

forbrukervernmyndigheter i medlemsstater der 

statstjenestemenn har ansvaret for tvisteløsning. 

Statstjenestemenn bør anses som representanter for både 

forbrukernes og de næringsdrivendes interesser. Dette 

direktiv bør ikke pålegge medlemsstatene å opprette et 

særskilt AT-organ i hver detaljhandelssektor. Når det er 

nødvendig for å sikre full sektoriell og geografisk 

dekning av og tilgang til AT, bør medlemsstatene ha 

mulighet til å sørge for at det opprettes et supplerende 

AT-organ som behandler tvister som ikke noe særskilt 

AT-organ har kompetanse til å løse. Supplerende AT-

organer er ment å være et vern for forbrukere og 

næringsdrivende ved å sikre at det ikke er noen 

forskjeller i tilgangen til AT-organer.  
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25)  Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å 

opprettholde eller innføre lovgivning om prosedyrer for 

utenrettslig løsning av tvister om forbrukeravtaler, 

forutsatt at lovgivningen oppfyller kravene fastsatt i 

dette direktiv. For å sikre at AT-organene kan fungere 

effektivt, bør de dessuten ha mulighet til, i samsvar med 

lovgivningen i den medlemsstaten der de er etablert, å 

opprettholde eller innføre saksbehandlingsregler som 

tillater dem å avslå å behandle tvister under særlige 

omstendigheter, f.eks. dersom en tvist er for kompleks 

og derfor bedre kan løses av en domstol. 

Saksbehandlingsregler som tillater AT-organer å avslå å 

behandle en tvist, bør imidlertid ikke i vesentlig grad 

svekke forbrukernes tilgang til AT-prosedyrer, heller 

ikke ved tverrnasjonale tvister. Når medlemsstatene 

fastsetter en beløpsgrense, bør de derfor alltid ta hensyn 

til at den virkelige verdien av en tvist kan variere 

mellom medlemsstater, og følgelig at fastsettelse av en 

uforholdsmessig høy grense i en medlemsstat kan 

svekke tilgangen til AT-prosedyrer for forbrukere fra 

andre medlemsstater. Medlemsstatene bør ikke pålegges 

å sikre mulighet for forbrukeren til å inngi sin klage til 

et annet AT-organ når det AT-organet som klagen først 

ble inngitt til, har avslått å behandle den på grunnlag av 

sine saksbehandlingsregler. I slike tilfeller bør 

medlemsstatene anses å ha oppfylt sin forpliktelse til å 

sikre full dekning av AT-organer. 

26)  Dette direktiv bør gjøre det mulig for næringsdrivende 

som er etablert i en medlemsstat, å dekkes av et AT-

organ i en annen medlemsstat. For å bedre dekningen av 

og forbrukernes tilgang til AT i hele Unionen bør 

medlemsstatene ha mulighet til å beslutte å benytte AT-

organer som er etablert i en annen medlemsstat, eller 

regionale, tverrnasjonale eller felleseuropeiske AT-

organer dersom næringsdrivende fra forskjellige 

medlemsstater dekkes av samme AT-organ. Bruk av 

AT-organer som er etablert i en annen medlemsstat, 

eller av tverrnasjonale eller felleseuropeiske AT-

organer, bør imidlertid ikke berøre medlemsstatenes 

ansvar for å sørge for full dekning av og tilgang til AT-

organer. 

27)  Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å 

opprettholde eller innføre AT-prosedyrer for felles 

behandling av identiske eller likeartede tvister mellom 

en næringsdrivende og flere forbrukere. Det bør foretas 

omfattende konsekvensanalyser av kollektive 

utenrettslige løsninger før slike tvisteløsninger foreslås 

på unionsplan. En effektiv kollektiv klageordning og lett 

tilgang til AT bør utfylle hverandre, og prosedyrene bør 

ikke gjensidig utelukke hverandre. 

28)  Behandlingen av opplysninger knyttet til tvister som 

omfattes av dette direktiv, bør være i samsvar med 

reglene for vern av personopplysninger fastsatt i de 

lover og forskrifter som medlemsstatene har vedtatt 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). 

29)  Fortrolighet og personvern skal sikres til enhver tid 

under AT-prosedyren. Medlemsstatene bør oppfordres 

til å verne fortroligheten i AT-prosedyrene i eventuelle 

senere sivile saker, handelssaker eller voldgiftssaker. 

30)  Medlemsstatene bør likevel sikre at AT-organene 

offentliggjør eventuelle systematiske eller vesentlige 

problemer som forekommer ofte og fører til tvister 

mellom forbrukere og næringsdrivende. Opplysningene 

som oversendes i denne forbindelse, kan følges av 

anbefalinger om hvordan slike problemer kan unngås 

eller løses i framtiden, for å heve de næringsdrivendes 

standarder og lette utvekslingen av opplysninger og 

beste praksis. 

31)  Medlemsstatene bør sikre at AT-organene løser tvister 

på en måte som er rettferdig, praktisk og forholdsmessig 

både for forbrukeren og den næringsdrivende, på 

grunnlag av en objektiv vurdering av omstendighetene 

for klagen, samtidig som det tas behørig hensyn til 

partenes rettigheter. 

32)  AT-organenes uavhengighet og integritet er avgjørende 

for at unionsborgerne skal ha tillit til at AT-ordningene 

vil gi dem et rettferdig og uavhengig resultat. Den 

fysiske personen eller det kollegiet som har ansvar for 

AT, bør være uavhengig av alle som kan ha en interesse 

av resultatet, og bør ikke ha noen interessekonflikt som 

kan hindre personen eller kollegiet i å nå en beslutning 

på en rettferdig, upartisk og uavhengig måte. 

33)  De fysiske personene som har ansvar for AT, bør anses 

som upartiske bare dersom de ikke kan bli utsatt for 

press som kan påvirke deres holdning til tvisten. For å 

sikre at de handler uavhengig bør nevnte personer også 

utnevnes for et tilstrekkelig langt tidsrom, og ikke motta 

instrukser fra noen av partene eller deres representanter. 

34)  For å hindre enhver interessekonflikt bør fysiske 

personer med ansvar for AT opplyse om ethvert forhold 

som kan påvirke deres uavhengighet og upartiskhet eller 

forårsake en interessekonflikt med en av partene i den 

tvisten de er bedt om å løse. Dette kan være enhver 

direkte eller indirekte økonomisk interesse av resultatet 

av AT-prosedyren eller ethvert personlig eller 

forretningsmessig forhold til en eller flere av partene 

som har forekommet i løpet av tre år forut for 

tiltredelsen i stillingen, herunder i enhver annen 

egenskap enn for AT-formål der vedkommende har 

opptrådt på vegne av en eller flere av partene eller for en 

yrkesorganisasjon eller sammenslutning av foretak som 

en av partene er medlem av, eller for ethvert annet 

medlem av en slik organisasjon eller sammenslutning.  

  

(1) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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35)  Det er særlig behov for å sikre fravær av slikt press 

dersom den fysiske personen med ansvar for AT er 

ansatt av eller mottar noen form for vederlag fra den 

næringsdrivende. Det bør derfor fastsettes særlige krav 

for de tilfeller der medlemsstatene beslutter å tillate at 

prosedyrer for tvisteløsning i slike tilfeller anses som 

AT-prosedyrer i henhold til dette direktiv. Dersom 

fysiske personer med ansvar for AT er ansatt av eller 

mottar noen form for vederlag utelukkende fra en 

yrkesorganisasjon eller en sammenslutning av foretak 

som den næringsdrivende er medlem av, bør de ha et 

atskilt og øremerket budsjett til rådighet som er 

tilstrekkelig til at de kan utføre sine oppgaver. 

36)  For at AT skal bli vellykket, særlig for å sikre den 

nødvendige tilliten til AT-prosedyrene, er det 

avgjørende at de fysiske personene med ansvar for AT 

har den nødvendige kunnskap, herunder allmenn 

rettskunnskap. Særlig bør disse personene ha 

tilstrekkelig allmenn rettskunnskap til å forstå de 

juridiske følgene av tvisten, uten at det kreves at de er 

utdannede jurister. 

37)  Anvendelsen av visse kvalitetsprinsipper på AT-

prosedyrer øker både forbrukernes og de 

næringsdrivendes tillit til dem. Slike kvalitetsprinsipper 

ble først utviklet på unionsplan i rekommandasjon 

98/257/EF og 2001/310/EF. Ved å gjøre noen av 

prinsippene fastsatt i nevnte kommisjons-

rekommandasjoner bindende, fastsetter dette direktiv et 

sett med kvalitetskrav som får anvendelse på alle AT-

prosedyrer som gjennomføres av et AT-organ som er 

meldt til Kommisjonen. 

38)  Ved dette direktiv bør det fastsettes kvalitetskrav til AT-

organer, som bør sikre forbrukerne samme nivå av vern 

og rettigheter i både nasjonale og tverrnasjonale tvister. 

Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å vedta 

eller opprettholde regler som går utover dem som 

fastsettes i dette direktiv. 

39)  AT-organer bør være lett tilgjengelige og åpne. For å 

sikre åpenhet om AT-organer og -prosedyrer er det 

nødvendig at partene mottar de opplysningene de 

behøver for å treffe en informert beslutning, tydelige og 

i lett tilgjengelig form, før de innleder en AT-prosedyre. 

Det bør ikke være påkrevd å gi slike opplysninger til 

næringsdrivende når deres deltaking i AT-prosedyrer er 

obligatorisk etter nasjonal lovgivning. 

40)  Et velfungerende AT-organ bør avslutte prosedyrene for 

nettbasert og ikke-nettbasert tvisteløsning raskt og gjøre 

resultatet av AT-prosedyren tilgjengelig innen en frist 

på 90 kalenderdager fra AT-organet mottar den 

fullstendige klagesaken med all relevant 

dokumentasjon. Det AT-organet som har mottatt en 

klage, bør underrette partene etter å ha mottatt alle 

dokumenter som er nødvendige for å gjennomføre AT-

prosedyren. I visse unntakstilfeller av svært kompleks 

art, herunder de tilfeller da en av partene av berettigede 

årsaker er forhindret fra å delta i AT-prosedyren, bør 

AT-organer kunne forlenge fristen for å undersøke den 

aktuelle saken. Partene bør underrettes om slike 

forlengelser og om omtrent hvor lang tid det forventes at 

det vil ta å avslutte tvisten. 

41)  AT-prosedyrer bør helst være kostnadsfrie for 

forbrukeren. Dersom kostnader gjøres gjeldende, skal 

AT-prosedyren være lett tilgjengelig, attraktiv og billig 

for forbrukerne. For dette formål bør kostnadene ikke 

overstige et symbolsk gebyr. 

42)  AT-prosedyrene bør være rettferdige, slik at partene i en 

tvist er fullt ut informert om sine rettigheter og følgene 

av de valg disse treffer i sammenheng med en AT-

prosedyre. AT-organene bør opplyse forbrukerne om 

deres rettigheter før de godtar eller følger en foreslått 

løsning. Begge parter bør også kunne framlegge 

opplysninger og beviser uten fysisk å være til stede. 

43)  En avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende 

om å inngi klage til et AT-organ bør ikke være bindende 

for forbrukeren dersom den ble inngått før tvisten 

oppstod, og dersom den medfører at forbrukeren mister 

sin rett til å bringe en sak inn for domstolene med sikte 

på å få løst tvisten. I forbindelse med AT-prosedyrer 

som har som mål å løse tvisten ved å pålegge en 

løsning, bør løsningen som pålegges, dessuten være 

bindende for partene bare dersom de på forhånd er blitt 

underrettet om at den er bindende, og uttrykkelig har 

akseptert dette. Uttrykkelig aksept fra den 

næringsdrivende bør ikke være påkrevd dersom det er 

fastsatt i nasjonale regler at slike løsninger er bindende 

for næringsdrivende. 

44)  I forbindelse med AT-prosedyrer som har som mål å 

løse tvisten ved å pålegge forbrukeren en løsning, bør 

løsningen som pålegges i en situasjon der det ikke 

foreligger noen lovkonflikt, ikke medføre at forbrukeren 

mister det vern som vedkommende gis ved 

bestemmelser som etter lovgivningen i den 

medlemsstaten der forbrukeren og den næringsdrivende 

har sitt vanlige oppholdssted, ikke kan fravikes ved 

avtale. I en situasjon der det foreligger en lovkonflikt, 

og der det skal avgjøres hvilken lovgivning som får 

anvendelse på salgs- eller tjenesteavtalen i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 og 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om 
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hvilken lovgivning som får anvendelse på 

avtaleforpliktelser (Roma I)(1), bør den løsningen som 

pålegges av AT-organet, ikke medføre at forbrukeren 

mister det vern som vedkommende gis ved 

bestemmelser som etter lovgivningen i medlemsstaten 

der forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted, ikke kan 

fravikes ved avtale. I en situasjon der det foreligger en 

lovkonflikt, og der det skal avgjøres hvilken lovgivning 

som får anvendelse på salgs- eller tjenesteavtalen i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1–3 i Roma-konvensjonen av 

19. juni 1980 om hvilken lovgivning som får anvendelse 

på avtaleforpliktelser(2), bør den løsningen som 

pålegges av AT-organet, ikke medføre at forbrukeren 

mister det vern som vedkommende gis i henhold til 

ufravikelige rettsregler i medlemsstaten der forbrukeren 

har sitt vanlige oppholdssted. 

45)  Retten til effektiv klageadgang og til rettferdig 

rettergang er grunnleggende rettigheter fastsatt i artikkel 

47 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. AT-prosedyrene bør derfor ikke utformes 

slik at de erstatter rettslige prosedyrer og bør ikke frata 

forbrukere eller næringsdrivende retten til å bringe 

klagen inn for domstolene. Dette direktiv bør ikke 

hindre partene i å utøve sin rett til tilgang til 

rettssystemet. I tilfeller der en tvist ikke har kunnet løses 

gjennom en gitt AT-prosedyre hvis resultat ikke er 

bindende, bør partene senere ikke hindres i å anlegge 

søksmål i forbindelse med tvisten. Medlemsstatene bør 

fritt kunne velge den best egnede måten å nå dette målet 

på. De bør ha muligheten til bl.a. å fastsette at 

foreldelsesfrister ikke utløper under en AT-prosedyre. 

46)  For å kunne fungere effektivt bør AT-organene ha 

tilstrekkelige menneskelige, materielle og økonomiske 

ressurser til rådighet. Medlemsstatene bør vedta en 

egnet form for finansiering av AT-organer på deres 

territorium uten å begrense finansieringen av organer 

som allerede er i virksomhet. Dette direktiv bør ikke 

berøre spørsmålet om hvorvidt AT-organer finansieres 

offentlig eller privat eller gjennom en kombinasjon av 

offentlig og private midler. AT-organer bør imidlertid 

oppfordres til særlig å vurdere private 

finansieringsformer og til å bruke offentlige midler bare 

etter medlemsstatenes vurdering. Dette direktiv bør ikke 

berøre muligheten for foretak, yrkesorganisasjoner eller 

sammenslutninger av foretak til å finansiere AT-

organer. 

47)  Når det oppstår en tvist, må forbrukerne raskt kunne 

finne ut hvilke AT-organer som har kompetanse til å 

behandle klagen deres, og om den berørte 

næringsdrivende vil medvirke i saksbehandlingen ved et 

AT-organ. Næringsdrivende som forplikter seg til å 

bruke AT-organer for å løse tvister med forbrukere, bør 

underrette forbrukerne om adressen og nettstedet til det 

eller de AT-organene som de dekkes av. Disse 

opplysningene bør være tydelige, forståelige og lett 

  

(1) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6. 

(2) EFT L 266 av 9.10.1980, s. 1. 

tilgjengelige på den næringsdrivendes nettsted dersom 

et slikt finnes, og dersom det er relevant, i de 

alminnelige vilkårene for salgs- eller tjenesteavtaler 

mellom den næringsdrivende og forbrukeren. 

Næringsdrivende bør på sine nettsteder og i vilkårene 

for de relevante avtalene kunne ta med eventuelle 

ytterligere opplysninger om sine interne prosedyrer for 

klagebehandling eller om eventuelle andre måter å 

komme i direkte kontakt med dem på med sikte på å 

løse tvister med forbrukere uten å henvise dem til et 

AT-organ. Dersom en tvist ikke kan løses direkte, bør 

den næringsdrivende, på papir eller et annet varig 

medium, gi forbrukeren opplysningene om relevante 

AT-organer og angi om vedkommende næringsdrivende 

vil benytte seg av dem. 

48)  De næringsdrivendes plikt til å opplyse forbrukerne om 

hvilke AT-organer disse næringsdrivende dekkes av, bør 

ikke berøre bestemmelser om opplysninger til 

forbrukerne om prosedyrer for utenrettslig klageadgang 

i andre unionsrettsakter, og som bør få anvendelse i 

tillegg til den relevante opplysningsplikten fastsatt i 

dette direktiv. 

49)  Det bør etter dette direktiv ikke kreves at det skal være 

obligatorisk for næringsdrivende å delta i AT-

prosedyrer, eller at resultatet av slike prosedyrer skal 

være bindende for næringsdrivende når en forbruker har 

inngitt en klage mot dem. For å sikre at forbrukerne har 

klageadgang og ikke tvinges til å avstå fra å fremme 

sine krav, bør imidlertid de næringsdrivende oppfordres 

til så vidt mulig å delta i AT-prosedyrer. Dette direktiv 

bør derfor ikke berøre eventuelle nasjonale regler som 

gjør næringsdrivendes deltaking i slike prosedyrer 

obligatorisk eller til gjenstand for stimuleringstiltak eller 

sanksjoner eller gjør resultatet av prosedyrene bindende 

for næringsdrivende, forutsatt at slik lovgivning ikke 

hindrer partene i å utøve sin rett til tilgang til 

rettssystemet, som fastsatt i artikkel 47 i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

50)  For å unngå unødig belastning på AT-organene bør 

medlemsstatene oppfordre forbrukerne til å kontakte 

den næringsdrivende direkte for å forsøke å løse 

problemet bilateralt, før de inngir en klage til et AT-

organ. I mange tilfeller vil dette gjøre det mulig for 

forbrukerne å løse tvister raskt og på et tidlig stadium. 

51)  Medlemsstatene bør involvere representanter for 

yrkesorganisasjoner, sammenslutninger av foretak og 

forbrukerorganisasjoner i utviklingen av AT, særlig når 

det gjelder prinsippene om upartiskhet og uavhengighet. 

52)  Medlemsstatene bør sikre at AT-organene samarbeider 

om løsning av tverrnasjonale tvister.  
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53)  Nett av AT-organer, som «FIN-NET», nettet for løsning 

av tvister på området finansielle tjenester, bør styrkes i 

Unionen. Medlemsstatene bør oppfordre AT-organer til 

å slutte seg til slike nett. 

54)  Et nært samarbeid mellom AT-organer og nasjonale 

myndigheter bør styrke en mer effektiv anvendelse av 

unionsrettsakter om forbrukervern. Kommisjonen og 

medlemsstatene bør fremme samarbeid mellom AT-

organene for å oppmuntre til utveksling av beste praksis 

og teknisk sakkunnskap og for å drøfte eventuelle 

problemer som oppstår i forbindelse med anvendelse av 

AT-prosedyrer. Dette samarbeidet bør støttes bl.a. 

gjennom Unionens kommende forbrukerprogram. 

55)  For å sikre at AT-organene fungerer godt og effektivt 

bør de overvåkes nøye. For dette formål bør hver 

medlemsstat utpeke en eller flere vedkommende 

myndigheter til å ivareta denne oppgaven. 

Kommisjonen og vedkommende myndigheter i henhold 

til dette direktiv bør offentliggjøre og ajourføre en liste 

over AT-organer som er i samsvar med dette direktiv. 

Medlemsstatene bør sikre at AT-organene, Det 

europeiske nett av forbrukersentre, og dersom det er 

relevant, de organer som er utpekt i samsvar med dette 

direktiv, offentliggjør nevnte liste på sine nettsteder ved 

hjelp av en lenke til Kommisjonens nettsted, og dersom 

det er mulig, på et varig medium i sine lokaler. Dessuten 

bør medlemsstatene oppfordre relevante 

forbrukerorganisasjoner og sammenslutninger av 

foretak til å offentliggjøre listen. Medlemsstatene bør 

også sørge for tilstrekkelig spredning av opplysninger 

om hva forbrukerne skal gjøre i tilfelle en tvist med en 

næringsdrivende. Dessuten bør vedkommende 

myndigheter regelmessig offentliggjøre rapporter om 

AT-organenes utvikling og virkemåte i sine 

medlemsstater. AT-organene bør gi vedkommende 

myndigheter konkrete opplysninger som disse 

rapportene bør baseres på. Medlemsstatene bør 

oppfordre AT-organene til å gi slike opplysninger i 

samsvar med kommisjonsrekommandasjon 

2010/304/EU av 12. mai 2010 om bruk av en 

harmonisert metode for klassifisering og rapportering av 

forbrukerklager og -forespørsler(1). 

56)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt 

for å overholde dette direktiv, og sikre at de 

gjennomføres. Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå 

i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

57)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom 

nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

  

(1) EUT L 136 av 2.6.2010, s. 1. 

forbrukervernlovgivning (forordningen om 

forbrukervernsamarbeid)(2) bør endres slik at den 

inneholder en henvisning til dette direktiv i vedlegget, 

for å fremme tverrnasjonalt samarbeid om anvendelsen 

av dette direktiv. 

58)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. 

april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern 

av forbrukarinteresser(3) (forbudsdirektivet) bør endres 

slik at det inneholder en henvisning til dette direktiv i 

vedlegget, for å sikre vern av de kollektive 

forbrukerinteressene som fastsettes i dette direktiv. 

59)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(4) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om 

innarbeidingstiltakene i berettigede tilfeller skal følges 

av ett eller flere dokumenter som forklarer 

sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidings-

dokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er 

berettiget. 

60)  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 og uten 

å begrense forbrukernes tilgang til domstolene, ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

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 målet. 

61)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter, særlig artikkel 7, 8, 38 og 47. 

62)  EUs datatilsynsmann er blitt hørt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i 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(5) og avgav en uttalelse 

12. januar 2012(6) —  

  

(2) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(3) EUT L 110 av 1.5.2009, s. 30. 

(4) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(5) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(6) EUT C 136 av 11.5.2012, s. 1. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med dette direktiv er å bidra til at det indre marked 

virker på en tilfredsstillende måte gjennom å oppnå et høyt nivå 

for forbrukervern ved å sikre at forbrukerne på frivillig 

grunnlag kan inngi klage mot næringsdrivende til organer som 

tilbyr uavhengige, upartiske, åpne, effektive, raske og 

rettferdige prosedyrer for alternativ tvisteløsning. Dette direktiv 

berører ikke nasjonal lovgivning som gjør deltaking i slike 

prosedyrer obligatorisk, forutsatt at slik lovgivning ikke hindrer 

partene i å utøve sin rett til tilgang til rettssystemet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på prosedyrer for utenrettslig 

løsning av nasjonale og tverrnasjonale tvister om 

avtaleforpliktelser som følger av salgsavtaler eller 

tjenesteavtaler mellom en næringsdrivende etablert i Unionen 

og en forbruker bosatt i Unionen, gjennom inngripen fra et AT-

organ som foreslår eller pålegger en løsning eller bringer 

partene sammen med sikte på å oppnå en minnelig løsning. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  prosedyrer ved tvisteløsningsorganer der de fysiske 

personene som er ansvarlige for tvisteløsningen, er ansatt 

av eller mottar noen form for vederlag utelukkende fra den 

enkelte næringsdrivende, med mindre medlemsstatene 

beslutter å tillate slike prosedyrer som AT-prosedyrer i 

henhold til dette direktiv, og kravene fastsatt i kapittel II, 

herunder de særlige kravene om uavhengighet og åpenhet i 

artikkel 6 nr. 3, er oppfylt, 

b)  prosedyrer som foregår innenfor rammen av 

forbrukerklageordninger i regi av den næringsdrivende, 

c)  ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse, 

d)  tvister mellom næringsdrivende, 

e)  direkte forhandlinger mellom forbrukeren og den 

næringsdrivende, 

f)  en dommers forsøk på å løse en tvist under rettergang som 

gjelder vedkommende tvist, 

g)  prosedyrer som innledes av en næringsdrivende mot en 

forbruker, 

h)  helsetjenester som ytes av helsepersonell til pasienter for å 

vurdere, bevare eller gjenopprette deres helsetilstand, 

herunder forskriving, utlevering og forsyning av legemidler 

og medisinsk utstyr, 

i)  offentlige tilbydere av videregående eller høyere utdanning. 

3. I dette direktiv fastsettes harmoniserte kvalitetskrav til 

AT-organer og AT-prosedyrer for å sikre at forbrukerne etter 

gjennomføringen av direktivet har tilgang til utenrettslige 

klageordninger av høy kvalitet som er åpne, effektive og 

rettferdige, uansett hvor i Unionen de bor. Medlemsstatene kan 

opprettholde eller innføre regler som går lenger enn dem som 

fastsettes i dette direktiv, for å sikre et høyere nivå for 

forbrukervern. 

4. I dette direktiv anerkjennes medlemsstatenes kompetanse 

til å avgjøre om AT-organer etablert på deres territorium skal 

ha myndighet til å pålegge en løsning. 

Artikkel 3 

Forholdet til andre unionsrettsakter 

1. Dersom en bestemmelse i dette direktiv kommer i konflikt 

med en bestemmelse som er fastsatt i en annen unionsrettsakt, 

og som gjelder prosedyrer for utenrettslig klageadgang innledet 

av en forbruker mot en næringsdrivende, skal bestemmelsen i 

dette direktiv ha forrang, med mindre annet er fastsatt i dette 

direktiv. 

2. Dette direktiv berører ikke direktiv 2008/52/EF. 

3. Artikkel 13 i dette direktiv berører ikke bestemmelser om 

opplysninger til forbrukerne om prosedyrer for utenrettslig 

tvisteløsning i andre unionsrettsakter som får anvendelse i 

tillegg til nevnte artikkel. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

1. I dette direktiv menes med: 

a)  «forbruker» enhver fysisk person som opptrer for formål 

som faller utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

b)  «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk person, 

privat eller offentlig, som handler for formål som gjelder 

vedkommendes forretnings-, industri-, håndverks- eller 

yrkesvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes 

navn eller på vedkommendes vegne,  
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c)  «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 omfatter 

både varer og tjenester, 

d)  «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, 

e)  «nasjonal tvist» en avtaletvist som oppstår i forbindelse med 

en salgs- eller tjenesteavtale der forbrukeren på tidspunktet 

for bestillingen av varene eller tjenestene er bosatt i samme 

medlemsstat som den der den næringsdrivende er etablert, 

f)  «tverrnasjonal tvist» en avtaletvist som oppstår i forbindelse 

med en salgs- eller tjenesteavtale der forbrukeren på 

tidspunktet for bestillingen av varene eller tjenestene er 

bosatt i en annen medlemsstat enn den der den 

næringsdrivende er etablert, 

g)  «AT-prosedyre» en prosedyre i henhold til artikkel 2 som 

oppfyller kravene i dette direktiv og gjennomføres av et AT-

organ, 

h)  «AT-organ» ethvert organ, uansett hvordan det betegnes 

eller henvises til, som er etablert på varig grunnlag og tilbyr 

tvisteløsning gjennom en AT-prosedyre, og som er oppført 

på en liste i samsvar med artikkel 20 nr. 2, 

i)  «vedkommende myndighet» enhver offentlig myndighet 

som er utpekt av en medlemsstat for dette direktivs formål 

og etablert på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. 

2. En næringsdrivende er etablert 

— dersom den næringsdrivende er en fysisk person, der denne 

har sitt forretningssted, 

—  dersom den næringsdrivende er et selskap eller en annen 

juridisk person eller en sammenslutning av fysiske eller 

juridiske personer, der denne har sitt hovedkontor, sin 

hovedadministrasjon eller sitt forretningssted, herunder en 

filial, et agentur eller enhver annen virksomhet. 

3.  Et AT-organ er etablert 

— dersom det drives av en fysisk person, der det utfører AT-

virksomhet, 

— dersom organet drives av en juridisk person eller en 

sammenslutning av fysiske eller juridiske personer, der 

nevnte juridiske person eller sammenslutning av fysiske 

eller juridiske personer utfører AT-virksomhet eller har sitt 

forretningskontor, 

— dersom det drives av en myndighet eller et annet offentlig 

organ på det sted nevnte myndighet eller organ har sitt 

hovedkontor. 

KAPITTEL II 

TILGANG TIL OG KRAV TIL AT-ORGANER OG AT-

PROSEDYRER 

Artikkel 5 

Tilgang til AT-organer og AT-prosedyrer 

1. Medlemsstatene skal lette forbrukernes tilgang til AT-

prosedyrer og sikre at tvister som omfattes av dette direktiv, og 

der en næringsdrivende etablert på deres territorium er 

involvert, kan henvises til et AT-organ som oppfyller kravene i 

dette direktiv. 

2. Medlemsstatene skal sikre at AT-organer 

a)  har et nettsted som ajourføres, som gir partene lett tilgang 

til opplysninger om AT-prosedyren, og som gjør det mulig 

for forbrukerne å inngi klage og framlegge de nødvendige 

underlagsdokumentene via Internett, 

b)  på anmodning gir partene opplysningene nevnt i bokstav a) 

på et varig medium, 

c)  eventuelt gir forbrukeren mulighet til å inngi klage uten å 

være tilknyttet Internett, 

d)  gjør det mulig for partene å utveksle opplysninger 

elektronisk eller eventuelt per post, 

e)  behandler både nasjonale og tverrnasjonale tvister, herunder 

tvister som omfattes av forordning (EU) nr. 524/2013, og 

f)  når de behandler tvister som omfattes av dette direktiv, 

treffer de nødvendige tiltak for å sikre at 

personopplysninger behandles i samsvar med reglene for 

vern av personopplysninger i den nasjonale lovgivning som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF i den medlemsstaten der 

AT-organet er etablert. 

3. Medlemsstatene kan oppfylle sin forpliktelse i henhold til 

nr. 1 ved å sikre at det finnes et supplerende AT-organ som har 

kompetanse til å behandle tvister som omhandlet i nevnte 

nummer som ikke noe eksisterende AT-organ har kompetanse 

til å løse. Medlemsstatene kan også oppfylle denne forpliktelsen 

ved å benytte AT-organer som er etablert i en annen 

medlemsstat, eller regionale, tverrnasjonale eller 

felleseuropeiske tvisteløsningsorganer, dersom næringsdrivende 

fra forskjellige medlemsstater dekkes av det samme AT-

organet, uten at dette berører deres ansvar for å sikre full 

dekning av og tilgang til AT-organer.  
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4. Medlemsstatene kan etter eget skjønn tillate at AT-

organer opprettholder og innfører saksbehandlingsregler som 

gjør det mulig for dem å avslå å behandle en bestemt tvist med 

den begrunnelse at 

a)  forbrukeren ikke har forsøkt å kontakte den berørte 

næringsdrivende for å drøfte klagen og i første omgang 

forsøke å løse saken direkte med den næringsdrivende, 

b)  tvisten er grunnløs eller unødvendig, 

c)  tvisten er under behandling ved eller er tidligere blitt 

behandlet av et annet AT-organ eller av en domstol, 

d)  klagens verdi ligger under eller over en forhåndsfastsatt 

beløpsgrense, 

e)  forbrukeren ikke har inngitt klagen til AT-organet innen en 

forhåndsfastsatt frist, som skal være minst ett år fra den 

datoen forbrukeren inngir klagen til den næringsdrivende, 

f)  behandling av denne typen tvist ellers i alvorlig grad ville 

hindre AT-organet i å fungere effektivt. 

Dersom et AT-organ i samsvar med sine saksbehandlingsregler 

ikke kan behandle en tvist som det er forelagt, skal det innen tre 

uker etter at det mottok klagesaken, gi begge parter en 

begrunnelse for hvorfor det ikke kan behandle tvisten. 

Slike saksbehandlingsregler skal ikke i vesentlig grad hindre 

forbrukernes tilgang til AT-prosedyrer, heller ikke ved 

tverrnasjonale tvister. 

5. Når AT-organer har tillatelse til på forhånd å fastsette 

beløpsgrenser for å begrense tilgangen til AT-prosedyrer, skal 

medlemsstatene sikre at disse beløpsgrensene ikke fastsettes på 

et nivå som vesentlig hindrer forbrukernes tilgang til 

klagebehandling ved AT-organer. 

6. Dersom et AT-organ i samsvar med saksbehandlings-

reglene nevnt i nr. 4 ikke kan behandle en klage som er inngitt, 

skal en medlemsstat ikke være forpliktet til å sikre at 

forbrukeren kan inngi klage til et annet AT-organ. 

7. Dersom et AT-organ som behandler tvister i en bestemt 

økonomisk sektor, har kompetanse til å behandle tvister som 

gjelder en næringsdrivende i denne sektoren, men som ikke er 

medlem av den organisasjonen eller sammenslutningen som 

danner eller finansierer AT-organet, skal medlemsstaten anses 

for å ha oppfylt sin forpliktelse i henhold til nr. 1 også med 

hensyn til tvister som gjelder denne næringsdrivende. 

Artikkel 6 

Sakkunnskap, uavhengighet og upartiskhet 

1. Medlemsstatene skal sikre at de fysiske personene med 

ansvar for AT har den nødvendige sakkunnskap og er 

uavhengige og upartiske. Dette skal garanteres ved å sikre at 

disse personene 

a)  har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor 

alternativ eller rettslig løsning av forbrukertvister samt 

allmenn rettskunnskap, 

b)  utnevnes for et tidsrom som er av tilstrekkelig varighet til å 

sikre at de handler uavhengig, og at de ikke kan avsettes 

uten saklig grunn, 

c)  ikke mottar instrukser fra noen av partene eller deres 

representanter, 

d)  lønnes på en måte som ikke er knyttet til resultatet av 

prosedyren, 

e)  uten unødig opphold underretter AT-organet om ethvert 

forhold som kan eller kan anses å påvirke deres 

uavhengighet og upartiskhet eller forårsake en 

interessekonflikt med en av partene i den tvisten de er bedt 

om å løse. Plikten til å opplyse om slike forhold skal gjelder 

for hele AT-prosedyrens varighet. Den får ikke anvendelse 

dersom AT-organet består av bare én fysisk person. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at AT-organene har 

prosedyrer til rådighet som, dersom forholdene nevnt i nr. 1 

bokstav e) inntreffer, sikrer at 

a)  den berørte fysiske personen erstattes av en annen fysisk 

person som får oppgaven å gjennomføre AT-prosedyren, 

eller dersom dette ikke er mulig, 

b)  den berørte fysiske personen avstår fra å gjennomføre AT-

prosedyren, og dersom det er mulig, at AT-organet foreslår 

for partene å bringe tvisten inn for et annet AT-organ som 

har kompetanse til å behandle den, eller dersom dette ikke 

er mulig, 

c)  at partene underrettes om forholdene, og at den berørte 

fysiske personen gis tillatelse til å fortsette 

gjennomføringen av AT-prosedyren, forutsatt at partene 

ikke har gjort innsigelse mot dette etter å ha blitt underrettet 

om forholdene og sin rett til å gjøre innvendinger.  
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Dette nummer berører ikke artikkel 9 nr. 2 bokstav a). 

Dersom AT-organet består av bare én fysisk person, får bare 

bokstav b) og c) i første ledd i dette nummer anvendelse. 

3. Dersom medlemsstatene beslutter å tillate prosedyrene 

nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) som AT-prosedyrer i henhold 

til dette direktiv, skal de sikre at disse prosedyrene i tillegg til å 

oppfylle de allmenne kravene fastsatt i nr. 1 og 5, oppfyller 

følgende særlige krav: 

a)  De fysiske personene med ansvar for tvisteløsning utnevnes 

av eller inngår i et kollegium som består av samme antall 

representanter for forbrukerorganisasjoner og representanter 

for den næringsdrivende, og utnevnes gjennom en åpen 

prosedyre. 

b)  De fysiske personene med ansvar for tvisteløsning utnevnes 

for et tidsrom på minst tre år for å sikre at de handler 

uavhengig. 

c)  De fysiske personene med ansvar for tvisteløsning 

forplikter seg til ikke å arbeide for den næringsdrivende 

eller en yrkesorganisasjon eller sammenslutning av foretak 

der den næringsdrivende er medlem, i et tidsrom på tre år 

etter at deres arbeid i tvisteløsningsorganet er avsluttet. 

d)  Tvisteløsningsorganet har ingen hierarkisk eller funksjonell 

tilknytning til den næringsdrivende, er klart atskilt fra den 

næringsdrivendes driftsenheter og har et budsjett til 

rådighet som er atskilt fra den næringsdrivendes 

alminnelige budsjett, og som er tilstrekkelig til at det kan 

utføre sine oppgaver. 

4. Dersom de fysiske personene med ansvar for AT er ansatt 

av eller mottar vederlag utelukkende fra en yrkesorganisasjon 

eller sammenslutning av foretak der den næringsdrivende er 

medlem, skal medlemsstatene sikre at de i tillegg til å oppfylle 

de alminnelige kravene fastsatt i nr. 1 og 5 har et separat og 

øremerket budsjett til rådighet som er tilstrekkelig til at de kan 

utføre sine oppgaver. 

Dette nummer får anvendelse bare når de berørte fysiske 

personene inngår i et kollegium som består av samme antall 

representanter for den yrkesorganisasjonen eller den 

sammenslutningen av foretak som de er ansatt i eller mottar 

vederlag fra, og for forbrukerorganisasjoner. 

5. Medlemsstatene skal sikre at AT-organer der de fysiske 

personene med ansvar for tvisteløsning inngår i et kollegium, 

sørger for at kollegiet består av samme antall representanter for 

forbrukernes interesser og for de næringsdrivendes interesser. 

6. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal medlemsstatene 

oppfordre AT-organene til å sørge for opplæring av de fysiske 

personene med ansvar for AT. Dersom det gis slik opplæring, 

skal vedkommende myndigheter overvåke de 

opplæringsprogrammene som opprettes av AT-organene, på 

grunnlag av de opplysninger som formidles til dem i samsvar 

med artikkel 19 nr. 3 bokstav g). 

Artikkel 7 

Åpenhet 

1. Medlemsstatene skal sikre at AT-organene på sine 

nettsteder og etter anmodning på et varig medium samt på 

enhver annen måte som de finner hensiktsmessig, offentliggjør 

tydelige og lett forståelige opplysninger om 

a)  sine kontaktopplysninger, herunder postadresse og e-

postadresse, 

b)  at AT-organene er oppført på en liste i samsvar med 

artikkel 20 nr. 2, 

c)  hvilke fysiske personer som har ansvar for AT, på hvilken 

måte de er utnevnt, og for hvor lang tid, 

d)  sakkunnskapen, upartiskheten og uavhengigheten til de 

fysiske personene med ansvar for AT, dersom de er ansatt 

av eller mottar vederlag utelukkende fra den 

næringsdrivende, 

e)  sitt medlemskap i nett av AT-organer som letter løsningen 

av tverrnasjonale tvister, dersom det er relevant, 

f)  hvilke typer tvister de har kompetanse til å behandle, 

herunder en eventuell terskel, 

g)  hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for løsningen av 

en tvist, og med på hvilket grunnlag AT-organet kan avslå å 

behandle en bestemt tvist i samsvar med artikkel 5 nr. 4, 

h)  på hvilke språk klager kan inngis til AT-organet, og på 

hvilke språk AT-prosedyren gjennomføres, 

i)  hvilke typer regler AT-organet kan bruke som grunnlag for 

tvisteløsningen (f.eks. lovbestemmelser, rimelighets-

vurderinger, atferdsregler), 

j)  eventuelle forhåndskrav som partene må oppfylle før det 

kan innledes en AT-prosedyre, herunder kravet om at 

forbrukeren må forsøke å løse saken direkte med den 

næringsdrivende, 

k)  hvorvidt partene kan trekke seg fra prosedyren, 

l)  hvilke eventuelle kostnader partene må dekke, herunder 

reglene for fordeling av kostnader ved avslutningen av 

prosedyren,  
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m)  gjennomsnittlig varighet for AT-prosedyren, 

n)  rettsvirkningen av resultatet av AT-prosedyren, herunder 

eventuelt sanksjonene ved manglende overholdelse av en 

avgjørelse som er bindende for partene, 

o)  AT-avgjørelsens tvangskraft, dersom det er relevant. 

2. Medlemsstatene skal sikre at AT-organene offentliggjør 

årlige virksomhetsrapporter på sine nettsteder, og etter 

anmodning, på et varig medium samt på enhver annen måte 

som de finner hensiktsmessig. Disse rapportene skal inneholde 

følgende opplysninger både når det gjelder nasjonale og 

tverrnasjonale tvister: 

a)  antall mottatte tvister og hvilke typer klage de gjaldt, 

b)  eventuelle systematiske eller vesentlige problemer som 

forekommer ofte og fører til tvister mellom forbrukere og 

næringsdrivende; slike opplysninger kan følges av 

anbefalinger om hvordan slike problemer kan unngås eller 

løses i framtiden, for å heve de næringsdrivendes standarder 

og lette utvekslingen av opplysninger og beste praksis, 

c)  andelen av tvister som AT-organet har avslått å behandle, 

og prosentandelen av de forskjellige begrunnelsene for å gi 

slikt avslag som omhandlet i artikkel 5 nr. 4, 

d)  for prosedyrene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a), 

prosentandelen av løsninger som er foreslått eller pålagt til 

fordel for forbrukeren og til fordel for den næringsdrivende, 

og prosentandelen av tvister som har endt med minnelig 

løsning, 

e)  prosentandelen av AT-prosedyrer som er avbrutt, og 

årsakene til dette, dersom de er kjent, 

f)  den gjennomsnittlige tiden det har tatt å løse tvister, 

g)  i hvilket omfang resultatet av AT-prosedyrene er blitt 

overholdt, dersom det er kjent, 

h)  AT-organenes samarbeid innenfor nett av AT-organer som 

letter løsningen av tverrnasjonale tvister, dersom det er 

relevant. 

Artikkel 8 

Effektivitet 

Medlemsstatene skal sikre at AT-prosedyrene er effektive og 

oppfyller følgende krav: 

a)  AT-prosedyren er tilgjengelig og lett å få tilgang til for 

begge parter både på og utenfor nettet, uansett hvor de 

befinner seg. 

b)  Partene har tilgang til prosedyren uten å være pålagt å 

bruke en advokat eller juridisk rådgiver, men prosedyren 

skal ikke frata partene deres rett til uavhengig rådgivning 

eller til å bli representert eller bistås av tredjemann på 

ethvert stadium i prosedyren. 

c)  AT-prosedyren er kostnadsfri eller tilgjengelig mot et 

symbolsk gebyr for forbrukerne. 

d)  AT-organet som har mottatt en klage, underretter partene i 

tvisten så snart det har mottatt alle dokumenter med 

relevante opplysninger om klagen. 

e)  Resultatet av AT-prosedyren gjøres tilgjengelig innen 90 

kalenderdager fra den datoen AT-organet mottar den 

fullstendige klagesaken. Ved svært komplekse tvister kan 

det ansvarlige AT-organet etter eget skjønn forlenge fristen 

på 90 kalenderdager. Partene skal underrettes om slike 

forlengelser og om hvor lang tid det forventes at det vil ta å 

avslutte tvisten. 

Artikkel 9 

Rettferdighet 

1. Ved AT-prosedyrer skal medlemsstatene sikre 

a)  at partene innen en rimelig frist har mulighet til å gi uttrykk 

for sine synspunkter, til å motta fra AT-organet de 

argumenter, beviser, dokumenter og fakta som den andre 

parten har framlagt samt eventuelle erklæringer og 

uttalelser fra sakkyndige, og til å kommentere dem, 

b)  at partene underrettes om at de ikke er pålagt å bruke en 

advokat eller juridisk rådgiver, men kan søke uavhengig 

rådgivning eller bli representert eller bistått av tredjemann 

på ethvert stadium i prosedyren, 

c)  at partene skriftlig eller på et varig medium underrettes om 

resultatet av AT-prosedyren og får en redegjørelse for 

begrunnelsen for resultatet. 

2. Ved AT-prosedyrer som har som mål å løse tvisten ved at 

det foreslås en løsning, skal medlemsstatene sikre at 

a)  partene har mulighet til å trekke seg fra prosedyren på 

ethvert stadium dersom de er utilfreds med måten den 

foregår eller gjennomføres på. De skal underrettes om 

denne retten før prosedyren begynner. Dersom det er 

fastsatt i nasjonale regler at det er obligatorisk for den 

næringsdrivende å delta i AT-prosedyrer, får denne bokstav 

anvendelse bare på forbrukeren.  
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b)  partene, før de godtar eller følger en foreslått løsning, 

underrettes om at 

i)  de kan velge om de vil godta eller følge den foreslåtte 

løsningen eller ikke, 

ii)  deltaking i prosedyren ikke utelukker muligheten for å 

bringe klagen inn for domstolene, 

iii)  den foreslåtte løsningen kan avvike fra en avgjørelse 

truffet av en domstol som anvender rettsregler. 

c)  partene, før de godtar eller følger en foreslått løsning, 

informeres om rettsvirkningene av å godta eller følge en 

slik foreslått løsning. 

d)  partene får en rimelig betenkningstid før de gir sitt 

samtykke til en foreslått løsning eller en minnelig avtale. 

3. Når det er fastsatt i AT-prosedyrene, i samsvar med 

nasjonal lovgivning, at resultatet av prosedyrene blir bindende 

for den næringsdrivende når forbrukeren har akseptert den 

foreslåtte løsningen, skal artikkel 9 nr. 2 forstås som gjeldende 

bare for forbrukeren. 

Artikkel 10 

Frihet 

1. Medlemsstatene skal sikre at en avtale mellom en 

forbruker og en næringsdrivende om å inngi klage til et AT-

organ ikke er bindende for forbrukeren dersom den ble inngått 

før tvisten oppstod, og dersom den medfører at forbrukeren 

mister sin rett til å bringe en sak inn for domstolene med sikte 

på å få løst tvisten. 

2. Medlemsstatene skal sikre at ved AT-prosedyrer som har 

som mål å løse tvisten ved å pålegge en løsning, kan løsningen 

som pålegges, være bindende for partene bare dersom de på 

forhånd er blitt underrettet om at den er bindende og uttrykkelig 

har akseptert dette. Uttrykkelig aksept fra den næringsdrivende 

er ikke påkrevd dersom det er fastsatt i nasjonale regler at slike 

løsninger er bindende for næringsdrivende. 

Artikkel 11 

Lovlighet 

1. Medlemsstatene skal sikre følgende i forbindelse med AT-

prosedyrer som har som mål å løse tvisten ved å pålegge 

forbrukeren en løsning: 

a)  I en situasjon der det ikke foreligger noen lovkonflikt, skal 

løsningen som pålegges, ikke medføre at forbrukeren mister 

det vern som vedkommende gis ved bestemmelser som etter 

lovgivningen i den medlemsstaten der forbrukeren og den 

næringsdrivende har sitt vanlige oppholdssted, ikke kan 

fravikes ved avtale. 

b)  I en situasjon der det foreligger en lovkonflikt, og der det 

skal avgjøres hvilken lovgivning som får anvendelse på 

salgs- eller tjenesteavtalen i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og 

2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008, 

skal den løsningen som pålegges av AT-organet, ikke 

medføre at forbrukeren mister det vern som vedkommende 

gis ved at bestemmelser som etter lovgivningen i den 

medlemsstaten der forbrukeren har sitt vanlige 

oppholdssted, ikke kan fravikes ved avtale. 

c)  I en situasjon der det foreligger en lovkonflikt, og der det 

skal avgjøres hvilken lovgivning som får anvendelse på 

salgs- eller tjenesteavtalen i samsvar med artikkel 5 nr. 1–3 

i Roma-konvensjonen av 19. juni 1980 om hvilken 

lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser, skal 

den løsningen som pålegges av AT-organet, ikke medføre 

at forbrukeren mister det vern som vedkommende gis i 

henhold til ufravikelige rettsregler i den medlemsstaten der 

forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted. 

2. Ved anvendelse av denne artikkel skal «vanlig 

oppholdssted» bestemmes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 593/2008. 

Artikkel 12 

AT-prosedyrers virkning på foreldelsesfrister 

1. Medlemsstatene skal sikre at parter som i et forsøk på å 

løse en tvist benytter AT-prosedyrer hvis resultat ikke er 

bindende, ikke senere hindres i å anlegge søksmål i forbindelse 

med denne tvisten fordi foreldelsesfristen utløper under AT-

prosedyren. 

2. Nr. 1 berører ikke bestemmelser om foreldelse i 

internasjonale avtaler som medlemsstatene er part i. 

KAPITTEL III 

OPPLYSNINGER OG SAMARBEID 

Artikkel 13 

Næringsdrivendes opplysninger til forbrukerne 

1. Medlemsstatene skal sikre at næringsdrivende som er 

etablert på deres territorium, underretter forbrukerne om hvilket 

AT-organ eller hvilke AT-organer disse næringsdrivende 

dekkes av når de forplikter seg til eller er pålagt å bruke disse 

organene for å løse tvister med forbrukere. Disse opplysningene 

skal omfatte nettstedsadressen til det eller de relevante AT-

organene. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gis på en tydelig, 

forståelig og lett tilgjengelig måte på den næringsdrivendes 

nettsted dersom et slikt finnes, og dersom det er relevant, i de 

alminnelige vilkårene for salgs- eller tjenesteavtaler mellom 

den næringsdrivende og en forbruker.  
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3. Medlemsstatene skal i tilfeller der en tvist mellom en 

forbruker og en næringsdrivende som er etablert på deres 

territorium, ikke kunne løses etter at forbrukeren har inngitt 

klage direkte til den næringsdrivende, sikre at den 

næringsdrivende gir forbrukeren opplysningene nevnt i nr. 1 og 

oppgir om vedkommende akter å benytte de relevante AT-

organene for å løse tvisten. Opplysningene skal gis på papir 

eller på et annet varig medium. 

Artikkel 14 

Bistand til forbrukere 

1. Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne, ved tvister som 

oppstår i forbindelse med tverrnasjonale salgs- eller 

tjenesteavtaler, kan få bistand med å få tilgang til et AT-organ 

som opererer i en annen medlemsstat og har kompetanse til å 

behandle deres tverrnasjonale tvist. 

2. Medlemsstatene skal overdra ansvaret for oppgaven nevnt 

i nr. 1 til sine sentre i Det europeiske nett av forbrukersentre, til 

forbrukerorganisasjoner eller til ethvert annet organ. 

Artikkel 15 

Alminnelige opplysninger 

1. Medlemsstatene skal sikre at AT-organer, sentrene i Det 

europeiske nett av forbrukersentre, og dersom det er relevant, 

de organer som er utpekt i samsvar med artikkel 14 nr. 2, gjør 

listen over AT-organer nevnt i artikkel 20 nr. 4 offentlig 

tilgjengelig på sine nettsteder ved hjelp av en lenke til 

Kommisjonens nettsted, og dersom det er mulig, på et varig 

medium i sine lokaler. 

2. Medlemsstatene skal oppfordre relevante 

forbrukerorganisasjoner og sammenslutninger av foretak til å 

offentliggjøre listen over AT-organer nevnt i artikkel 20 nr. 4 

på sine nettsteder og på enhver annen måte som de finner 

hensiktsmessig. 

3. Kommisjonen og medlemsstatene skal sørge for at 

opplysninger om hvordan forbrukerne kan få tilgang til AT-

prosedyrer for løsning av tvister som omfattes av dette direktiv, 

spres på en egnet måte. 

4. Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe 

oppfølgingstiltak for å oppmuntre forbrukerorganisasjoner og 

yrkesorganisasjoner på unionsplan og nasjonalt plan til å øke 

bevisstheten om AT-organer og deres prosedyrer, og til å 

fremme næringsdrivendes og forbrukeres bruk av AT-organer. 

Disse organisasjonene bør også oppfordres til å gi forbrukerne 

opplysninger om vedkommende AT-organer når de mottar 

klager fra forbrukere. 

Artikkel 16 

Samarbeid og erfaringsutveksling mellom AT-organer 

1. Medlemsstatene skal sikre at AT-organer samarbeider om 

løsning av tverrnasjonale tvister og regelmessig utveksler beste 

praksis når det gjelder løsning av både tverrnasjonale og 

nasjonale tvister. 

2. Kommisjonen skal støtte og lette nettsamarbeidet mellom 

nasjonale AT-organer samt utveksling og spredning av beste 

praksis og erfaringer. 

3. Dersom det innenfor et sektorspesifikt område i Unionen 

finnes et nett av AT-organer som letter løsningen av 

tverrnasjonale tvister, skal medlemsstatene oppfordre AT-

organer som behandler tvister i nevnte område, til å slutte seg 

til nevnte nett. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste med navn og 

kontaktopplysninger til nettene nevnt i nr. 3. Kommisjonen skal 

ajourføre denne listen når det er nødvendig. 

Artikkel 17 

Samarbeid mellom AT-organer og nasjonale myndigheter 

med ansvar for anvendelse av unionsrettsakter om 

forbrukervern 

1. Medlemsstatene skal sikre samarbeid mellom AT-organer 

og nasjonale myndigheter som har ansvar for anvendelse av 

unionsrettsakter om forbrukervern. 

2. Dette samarbeidet skal særlig omfatte utveksling av 

opplysninger om praksis innenfor særskilte næringssektorer 

som er gjenstand for gjentatte klager fra forbrukerne. Det skal 

også omfatte tekniske vurderinger og opplysninger fra de 

nasjonale myndighetene til AT-organene dersom vurderingene 

eller opplysningene er nødvendige for behandlingen av 

enkelttvister og allerede foreligger. 

3. Medlemsstatene skal sikre at samarbeidet og utvekslingen 

av opplysninger nevnt i nr. 1 og 2 skjer i samsvar med reglene 

for vern av personopplysninger fastsatt i direktiv 95/46/EF. 

4. Denne artikkel berører ikke bestemmelser om 

taushetsplikt og forretningshemmeligheter som gjelder for de 

nasjonale myndighetene med ansvar for anvendelsen av 

unionsrettsakter om forbrukervern. AT-organene skal være 

underlagt regler om taushetsplikt eller andre tilsvarende 

fortrolighetskrav fastsatt i lovgivningen i den medlemsstaten 

der de er etablert.  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/351 

 

KAPITTEL IV 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETERS OG KOMMISJONENS 

ROLLE 

Artikkel 18 

Utpeking av vedkommende myndigheter 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en vedkommende 

myndighet som skal utføre oppgavene omhandlet i artikkel 19 

og 20. Hver medlemsstat kan utpeke mer enn én vedkommende 

myndighet. I så fall skal medlemsstaten bestemme hvilken av 

de utpekte vedkommende myndigheter som skal være felles 

kontaktpunkt for Kommisjonen. Hver medlemsstat skal 

underrette Kommisjonen om vedkommende myndighet, eller 

dersom det er relevant, vedkommende myndigheter, herunder 

det felles kontaktpunktet, som den har utpekt. 

2. Kommisjonen skal utarbeide en liste over vedkommende 

myndigheter, herunder eventuelt det felles kontaktpunktet, som 

den har fått underretning om i samsvar med nr. 1, og 

offentliggjøre listen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 19 

Opplysninger som tvisteløsningsorganer skal oversende 

vedkommende myndigheter 

1. Medlemsstatene skal sikre at organer for tvisteløsning 

som er etablert på deres territorium og som har til formål å 

kvalifisere seg som AT-organer i henhold til dette direktiv og 

bli oppført på en liste i samsvar med artikkel 20 nr. 2, 

oversender vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a)  navn, kontaktopplysninger og nettstedsadresse, 

b)  opplysninger om oppbygning og finansiering, herunder 

opplysninger om de fysiske personene med ansvar for 

tvisteløsning, deres vederlag, mandatperiode og hvem de er 

ansatt av, 

c)  sine saksbehandlingsregler, 

d)  sine gebyrer, dersom det er relevant, 

e)  gjennomsnittlig varighet for prosedyrene for tvisteløsning, 

f)  det eller de språk som klager kan inngis på, og som 

prosedyren for tvisteløsning gjennomføres på, 

g)  en angivelse av hvilke typer tvister prosedyren for 

tvisteløsning omfatter, 

h)  på hvilket grunnlag tvisteløsningsorganet kan avslå å 

behandle en bestemt tvist i samsvar med artikkel 5 nr. 4, 

i)  en begrunnet uttalelse om hvorvidt organet kan anses som 

et AT-organ som faller inn under dette direktivs 

virkeområde, og oppfyller kvalitetskravene fastsatt i 

kapittel II. 

Dersom det gjøres endringer i opplysningene omhandlet i 

bokstav a)–h), skal AT-organene uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndighet om endringene. 

2. Dersom medlemsstatene beslutter å tillate prosedyrer som 

nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a), skal de sikre at AT-organer 

som anvender slike prosedyrer, i tillegg til opplysningene nevnt 

i nr. 1, gir vedkommende myndighet de opplysningene som er 

nødvendige for å vurdere deres overholdelse av de særlige 

kravene om uavhengighet og åpenhet fastsatt i artikkel 6 nr. 3. 

3. Medlemsstatene skal sikre at AT-organene hvert annet år 

oversender vedkommende myndigheter opplysninger om: 

a)  antallet mottatte tvister og hvilke typer klager de gjaldt, 

b)  prosentandelen av AT-prosedyrer som ble avbrutt før det 

ble oppnådd et resultat, 

c)  den gjennomsnittlige tiden det tok å løse de mottatte 

tvistene, 

d)  i hvilket omfang resultatene av AT-prosedyrene er 

overholdt, dersom det er kjent, 

e)  eventuelle systematiske eller vesentlige problemer som 

forekommer ofte og fører til tvister mellom forbrukere og 

næringsdrivende. Opplysningene som oversendes i denne 

sammenheng, kan følges av anbefalinger om hvordan slike 

problemer kan unngås eller løses i framtiden, 

f)  dersom det er relevant, en vurdering av hvor effektivt 

samarbeidet er innenfor nett av AT-organer som letter 

løsningen av tverrnasjonale tvister, 

g)  dersom det er relevant, den opplæring som gis til fysiske 

personer med ansvar for AT i samsvar med artikkel 6 nr. 6, 

h)  en vurdering av hvor effektiv organets AT-prosedyre er og 

mulige måter for å forbedre effektiviteten. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndigheters og Kommisjonens rolle 

1. Hver vedkommende myndighet skal vurdere, særlig på 

grunnlag av opplysningene den har mottatt i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1, om de tvisteløsningsorganene som er meldt til 

den, kan anses som AT-organer som faller inn under dette 

direktivs virkeområde og oppfyller kvalitetskravene fastsatt i 

kapittel II og i nasjonale bestemmelser som gjennomfører det, 

herunder nasjonale bestemmelser som går lenger enn kravene i 

dette direktiv, i samsvar med unionsretten.  
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2. Hver vedkommende myndighet skal på grunnlag av 

vurderingen nevnt i nr. 1 utarbeide en liste over alle AT-organer 

som er meldt til den, og som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1. 

Listen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  navn, kontaktopplysninger og nettstedsadresse for AT-

organene nevnt i første ledd, 

b)  deres eventuelle gebyrer, 

c)  det eller de språk som klager kan inngis på, og som AT-

prosedyren gjennomføres på, 

d)  hvilke typer tvister AT-prosedyren omfatter, 

e)  hvilke sektorer og hvilke kategorier av tvister som dekkes 

av hvert AT-organ, 

f)  behovet for at partene eller eventuelt deres representanter er 

fysisk til stede, herunder en erklæring fra AT-organet om 

hvorvidt AT-prosedyren gjennomføres eller kan 

gjennomføres som en muntlig eller skriftlig prosedyre, 

g)  om resultatet av prosedyren er bindende eller ikke, og 

h)  på hvilket grunnlag AT-organet kan avslå å behandle en 

bestemt tvist i samsvar med artikkel 5 nr. 4. 

Hver vedkommende myndighet skal oversende Kommisjonen 

listen nevnt i første ledd i dette nummer. Dersom 

vedkommende myndighet mottar melding om endringer i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 annet ledd, skal listen ajourføres 

uten unødig opphold, og de relevante opplysningene skal 

oversendes Kommisjonen. 

Dersom et tvisteløsningsorgan som er oppført som AT-organ i 

henhold til dette direktiv, ikke lenger oppfyller kravene nevnt i 

nr. 1, skal vedkommende myndighet som er berørt, kontakte 

tvisteløsningsorganet og angi hvilke krav organet ikke oppfyller 

samt be det sørge for at kravene oppfylles umiddelbart. Dersom 

tvisteløsningsorganet etter et tidsrom på tre måneder fortsatt 

ikke oppfyller kravene nevnt i nr. 1, skal vedkommende 

myndighet fjerne organet fra listen nevnt i første ledd i dette 

nummer. Listen skal ajourføres uten unødig opphold, og de 

relevante opplysningene skal oversendes Kommisjonen. 

3. Dersom en medlemsstat har utpekt mer enn én 

vedkommende myndighet, skal det felles kontaktpunktet nevnt i 

artikkel 18 nr. 1 oversende Kommisjonen listen og 

ajourføringene nevnt i nr. 2. Nevnte liste og ajourføringer skal 

gjelde alle AT-organer som er etablert i nevnte medlemsstat. 

4. Kommisjonen skal utarbeide en liste over de AT-organene 

som er meldt til den i samsvar med nr. 2, og ajourføre listen når 

endringer meldes til Kommisjonen. Kommisjonen skal 

offentliggjøre listen og ajourføringene av den på sitt nettsted og 

på et varig medium. Kommisjonen skal oversende 

vedkommende myndigheter denne listen og ajourføringene av 

den. Dersom en medlemsstat har utpekt et felles kontaktpunkt i 

samsvar med artikkel 18 nr. 1, skal Kommisjonen oversende det 

felles kontaktpunktet listen og ajourføringene av den. 

5. Hver vedkommende myndighet skal på sitt nettsted 

offentliggjøre den konsoliderte listen over AT-organer nevnt i 

nr. 4 ved hjelp av en lenke til Kommisjonens relevante nettsted. 

Hver vedkommende myndighet skal dessuten offentliggjøre den 

konsoliderte listen på et varig medium. 

6. Hver vedkommende myndighet skal innen 9. juli 2018 og 

deretter hvert fjerde år offentliggjøre og oversende 

Kommisjonen en rapport om AT-organenes utvikling og 

virkemåte. Rapporten skal særlig 

a)  angi beste praksis hos AT-organene, 

b)  angi, med støtte i statistikk, hvilke mangler som hindrer 

AT-organene i å fungere etter formålet, med hensyn både til 

nasjonale og tverrnasjonale tvister, dersom det er relevant, 

c)  gi anbefalinger om hvordan AT-organenes virkemåte kan 

gjøres mer formålstjenlig og effektivt, dersom det er 

relevant. 

7. Dersom en medlemsstat har utpekt mer enn én 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18 nr. 1, skal 

rapporten nevnt i nr. 6 i denne artikkel offentliggjøres av det 

felles kontaktpunktet nevnt i artikkel 18 nr. 1. Rapporten skal 

gjelde alle AT-organer som er etablert i nevnte medlemsstat. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelse av de nasjonale bestemmelsene 

som vedtas særlig i henhold til artikkel 13, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende.  
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Artikkel 22 

Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 2006/2004 skal nytt nummer 

lyde: 

«20.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. 

mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker 

(EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63): Artikkel 13.» 

Artikkel 23 

Endring av direktiv 2009/22/EF 

I vedlegg I til direktiv 2009/22/EF skal nytt nummer lyde: 

«14. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. 

mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker 

(EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63): Artikkel 13.» 

Artikkel 24 

Melding 

1. Medlemsstatene skal innen 9. juli 2015 oversende 

Kommisjonen: 

a)  dersom det er relevant, navnet på og kontaktopplysninger 

for de organene som er utpekt i samsvar med artikkel 14 nr. 

2, og 

b)  vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1, herunder, dersom det er relevant, det felles 

kontaktpunktet. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle 

senere endringer i disse opplysningene. 

2. Medlemsstatene skal innen 9. januar 2016 oversende 

Kommisjonen den første listen nevnt i artikkel 20 nr. 2. 

3. Kommisjonen skal oversende medlemsstatene 

opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 25 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 9. juli 2015 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

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 26 

Rapport 

Kommisjonen skal innen 9. juli 2019 og deretter hvert fjerde år 

framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité en rapport om anvendelsen av 

dette direktiv. Rapporten skal inneholde en vurdering av 

utviklingen og bruken av AT-organer og dette direktivs 

virkning på forbrukere og næringsdrivende, særlig når det 

gjelder forbrukernes bevissthet om dem og i hvilket omfang de 

næringsdrivende gjør bruk av dem. Rapporten skal, dersom det 

er relevant, følges av forslag til endring av dette direktiv. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 28 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/611 

av 15. april 2016 

om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for 

miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for turistsektoren i 

henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

[meddelt under dokument K(2016) 2137](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særlig artikkel 46 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1221/2009 fastsetter en forpliktelse for Kommisjonen til å utarbeide sektorvise 

referansedokumenter for spesifikke virksomhetssektorer i samråd med medlemsstatene og andre berørte parter. Disse 

sektorvise referansedokumentene er nødvendige for å medvirke til at organisasjonene lettere kan konsentrere seg om de 

viktigste miljøaspektene i en bestemt sektor og gjøre det mulig å vurdere, rapportere om og forbedre organisasjonenes 

miljøprestasjon. De skal inneholde beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og der det er aktuelt, 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser miljøprestasjonsnivåene i 

disse sektorene. 

2) Kommisjonens melding om utarbeiding av en arbeidsplan med en veiledende liste over sektorer for vedtakelse av 

sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter, i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), inneholder en 

arbeidsplan og en veiledende liste over sektorer som har prioritet ved vedtakelse av sektorvise og sektorovergripende 

referansedokumenter, herunder turistsektoren. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 49 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for turistsektoren er fastsatt i vedlegget.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2016, s.27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) EUT C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

2017/EØS/36/51 
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Artikkel 2 

EMAS-registrerte organisasjoner i turistsektoren skal ta hensyn til dette sektorvise referansedokumentet og bør derfor: 

— bruke relevante elementer i det sektorvise referansedokumentet når de utarbeider og gjennomfører sin miljøstyringsordning 

på grunnlag av miljøgjennomgåelsene, 

— vise i miljøredegjørelsen hvordan de relevante sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon, beste miljøstyringspraksis 

og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet som er beskrevet i det sektorvise referansedokumentet, har blitt 

brukt til å identifisere tiltak og handlinger, og eventuelt foreta prioriteringer med sikte på å bedre sin miljøprestasjon. 

Artikkel 3 

Det er ikke obligatorisk for EMAS-registrerte organisasjoner å oppfylle standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i 

henhold til det sektorvise referansedokumentet ettersom EMAS er en frivillig ordning, og overlater til organisasjonene selv å 

vurdere om standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 15. april 2016. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  



Nr. 36/356 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

VEDLEGG 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1.  Innledning .....................................................................................................................................................................  357 

2.  Virkeområde .................................................................................................................................................................  360 

3.  Beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet for turistsektoren.................................................................................................................................  363 

3.1.  Sektorovergripende spørsmål ........................................................................................................................................  363 

3.1.1.  Gjennomføring av miljøstyringsordningen ...................................................................................................................  363 

3.1.2.  Forvaltning av forsyningskjeden ...................................................................................................................................  363 

3.2.  Forvaltning av reisemål .................................................................................................................................................  364 

3.2.1.  Strategiske utviklingsplaner for reisemål ......................................................................................................................  364 

3.2.2.  Bevaring og forvaltning av biologisk mangfold ............................................................................................................  364 

3.2.3.  Infrastruktur og tjenesteyting ........................................................................................................................................  365 

3.3.  Reisearrangør- og reisebyråvirksomhet .........................................................................................................................  365 

3.3.1.  Reduksjon og begrensning av transportvirksomheters miljøvirkning ...........................................................................  365 

3.3.2.  Fremming av leverandører av overnattingstjenesters miljøforbedring ..........................................................................  366 

3.3.3.  Fremming av reisemåls forbedring................................................................................................................................  367 

3.3.4.  Utvikling og fremming av egnede turistpakker og oppfordring til mer bærekraftig turistatferd ...................................  367 

3.3.5.  Effektiv detaljist- og kontorvirksomhet.........................................................................................................................  368 

3.4.  Minimalisering av vannforbruket ved anlegg for overnattingsgjester ...........................................................................  368 

3.4.1.  Overvåking, vedlikehold og optimering av vannsystemer ............................................................................................  368 

3.4.2.  Effektive sanitæranlegg i gjesteområder .......................................................................................................................  369 

3.4.3.  Effektiv rengjøring ........................................................................................................................................................  369 

3.4.4.  Optimert vaskerivirksomhet i liten skala .......................................................................................................................  370 

3.4.5.  Optimert vaskerivirksomhet i stor skala eller utkontraktert vaskerivirksomhet ............................................................  370 

3.4.6.  Optimert behandling av svømmebassenger ...................................................................................................................  371 

3.4.7.  Gjenvinning av regnvann og gråvann............................................................................................................................  371 

3.5.  Håndtering av avfall og spillvann ved anlegg for overnattingsgjester ...........................................................................  372 

3.5.1.  Avfallsforebygging .......................................................................................................................................................  372 

3.5.2.  Sortering av avfall og levering for gjenvinning .............................................................................................................  372 

3.5.3.  Rensing av spillvann .....................................................................................................................................................  372 

3.6.  Minimering av energiforbruket ved anlegg for overnattingsgjester ..............................................................................  373 

3.6.1.  Systemer for overvåking og forvaltning av energi ........................................................................................................  373 

3.6.2.  Forbedret klimaskjerm ..................................................................................................................................................  373  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/357 

 

3.6.3.  Optimerte varme-, ventilasjons- og klimaanlegg...........................................................................................................  374 

3.6.4.  Effektiv anvendelse av varmepumper og geotermisk oppvarming/kjøling ...................................................................  374 

3.6.5.  Effektiv belysning og effektivt elektrisk utstyr .............................................................................................................  375 

3.6.6.  Fornybare energikilder ..................................................................................................................................................  375 

3.7.  Restauranter og hotellkjøkken .......................................................................................................................................  376 

3.7.1.  Miljøvennlig innkjøp av næringsmidler og drikkevarer ................................................................................................  376 

3.7.2.  Håndtering av organisk avfall .......................................................................................................................................  376 

3.7.3.  Optimert oppvask, rengjøring og bearbeiding av næringsmidler ..................................................................................  376 

3.7.4.  Optimert matlaging, ventilasjon og kjøling ...................................................................................................................  377 

3.8.  Campingplasser .............................................................................................................................................................  377 

3.8.1.  Miljøopplæring av gjestene ...........................................................................................................................................  377 

3.8.2.  Miljøstyring av utendørsområder ..................................................................................................................................  378 

3.8.3.  Energieffektivitet og anlegg for fornybar energi på campingplasser .............................................................................  378 

3.8.4.  Fornuftig bruk av vann på campingplasser ...................................................................................................................  379 

3.8.5.  Minimering av avfall på campingplasser ......................................................................................................................  379 

3.8.6.  Naturlige svømmebassenger .........................................................................................................................................  380 

4.  Anbefalte sektorspesifikke sentrale indikatorer for miljøprestasjon..............................................................................  381 

1. INNLEDNING 

Dette dokumentet er et sektorvist referansedokument (SRD) som er utarbeidet i henhold til artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(1). 

Med henblikk på å lette forståelsen av det sektorvise referansedokumentet gir denne innledningen en oversikt over dokumentets 

rettslige grunnlag og anvendelse. 

Dokumentet bygger på en detaljert rapport over vitenskapelige og politiske aspekter(2) (rapport om beste praksis) som er 

utarbeidet av Institutt for teknologisk framtidsforskning (IPTS), som er et av de sju instituttene ved Europakommisjonens felles 

forskningssenter (JRC). 

Relevant rettslig ramme 

Fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) ble innført ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(3) i 1993 

med henblikk på frivillig deltaking fra organisasjoner. EMAS har deretter gjennomgått to større revisjoner: 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(4), 

— forordning (EF) nr. 1221/2009.  

  

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) Rapporten er tilgjengelig på JRC/IPTS' nettsted på følgende adresse: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ 

TourismBEMP.pdf. Konklusjonene om beste miljøstyringspraksis og gjennomførbarhet samt identifiserte spesifikke indikatorer for 

miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i dette sektorvise referansedokumentet, bygger på resultatene 

som beskrives i rapporten over vitenskapelige og politiske aspekter. Alle bakgrunnsopplysninger og tekniske detaljer framgår av rapporten. 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltaking for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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Et viktig nytt element i den siste revisjonen, som trådte i kraft 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av sektorvise 

referansedokumenter (SRD). De sektorvise referansedokumentene skal inneholde beste miljøstyringspraksis (BEMP), 

sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og der det er aktuelt, standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og 

klassifiseringsordninger som viser nivåer for miljøprestasjon. 

Hvordan dette dokumentet skal forstås og brukes 

Ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er en ordning for frivillig deltaking fra organisasjoner som har forpliktet 

seg til kontinuerlig miljøforbedring. Innenfor denne rammen gir dette sektorvise referansedokumentet sektorspesifikk 

veiledning for turistsektoren og beskriver en rekke alternativer for forbedring samt beste praksis. 

Dokumentet ble skrevet av Europakommisjonens felles forskningssenter med bidrag fra berørte parter. En teknisk 

arbeidsgruppe som består av sakkyndige og berørte parter i sektoren har under ledelse av Europakommisjonens felles 

forskningssenter drøftet og til slutt blitt enige om beste miljøstyringspraksis, de sektorspesifikke indikatorene for 

miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet som er beskrevet i dette dokumentet; særlig ble disse 

referanseverdiene ansett å være representative for miljøprestasjonsnivåene som oppnås av de organisasjonene som gjør det best 

innen sektoren. 

Hensikten med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjoner som har som mål å forbedre sin 

miljøprestasjon, ved å gi dem ideer og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk veiledning. 

Det sektorvise referansedokumentet henvender seg først og fremst til organisasjoner som allerede er EMAS-registrert, deretter 

til organisasjoner som vurderer å registrere seg i EMAS i framtiden, og for det tredje til alle organisasjoner der det et ønske om 

å lære mer om beste miljøstyringspraksis for å kunne forbedre sin miljøprestasjon. Formålet med dette dokumentet er derfor å 

gjøre det lettere for alle organisasjoner og aktører i turistsektoren å konsentrere seg om relevante miljøaspekter, både direkte og 

indirekte, og å finne opplysninger om beste praksis, om hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon for å 

måle egen miljøprestasjon og om standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

Hvordan EMAS-registrerte organisasjoner bør ta hensyn til sektorvise referansedokumenter: 

I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjoner ta hensyn til sektorvise referansedokumenter 

på to ulike nivåer: 

1)  Når de utarbeider og gjennomfører sin miljøstyringsordning i lys av miljøgjennomgåelsene (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)). 

 Dette innebærer at organisasjonene bør bruke relevante elementer i de sektorvise referansedokumentene når de utformer og 

gjennomgår sine miljømål og -delmål i samsvar med de relevante miljøaspektene som er identifisert i miljøgjennomgåelsen 

og -politikken, samt når de treffer beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre sin miljøprestasjon. 

2)  Når de utarbeider miljøredegjørelsen (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4). 

 Dette innebærer at: 

a)  organisasjonene bør vurdere de relevante sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når de velger hvilke indikatorer(1) de skal bruke i sin rapportering av miljøprestasjonen.  

  

(1) I henhold til vedlegg IV (B.e) i EMAS-forordningen skal miljøredegjørelsen inneholde «en oppsummering av de data som foreligger om 

organisasjonens miljøprestasjon sett i forhold til dens miljømål og -delmål med hensyn til dens betydelige miljøvirkninger. Det skal 

rapporteres om de grunnleggende indikatorene og om andre relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon som angitt i avsnitt C».  

I vedlegg IV avsnitt C angis det at «hver organisasjon skal også hvert år redegjøre for sin prestasjon som gjelder de mer spesifikke 

miljøaspektene som nevnes i miljøredegjørelsen, og ta hensyn til eventuelle sektorvise referansedokumenter som nevnt i artikkel 46». 
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 Når de velger indikatorer som skal rapporteres, bør de ta hensyn til hvilke indikatorer som er foreslått i det tilsvarende 

sektorvise referansedokumentet, og hvor relevante de er når det gjelder vesentlige miljøaspekter som angitt av 

organisasjonen i miljøredegjørelsen. Indikatorene behøver å tas hensyn til bare dersom de er relevante for de 

miljøaspektene som anses som de mest vesentlige i miljøredegjørelsen, 

b)  organisasjonene bør i miljøredegjørelsen angi hvordan beste miljøstyringspraksis, og dersom det er relevant, 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet, er tatt hensyn til. 

 De bør beskrive hvordan relevant beste praksis for miljøstyring og relevante standardverdier for referansemåling av 

beste kvalitet (som viser hvilket nivå for miljøprestasjon som oppnås av de organisasjonene som gjør det best) er blitt 

brukt til å identifisere tiltak og handlinger og eventuelt prioriteringer med sikte på (ytterligere) å bedre 

miljøprestasjonen. Det er imidlertid ikke obligatorisk å gjennomføre beste miljøstyringspraksis eller oppfylle 

standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet, ettersom EMAS er en frivillig ordning og overlater til 

organisasjonene selv å vurdere gjennomførbarheten av standardverdiene for referansemåling og om gjennomføringen 

av beste praksis er rimelig for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

 På tilsvarende måte som for indikatorene for miljøprestasjon, bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyringspraksis 

og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet er relevante og mulige å bruke i samsvar med de vesentlige 

miljøaspektene som organisasjonen har angitt i miljøredegjørelsen samt vurdere tekniske og økonomiske aspekter. 

 Elementene i de sektorvise referansedokumentene (indikatorer, beste miljøstyringspraksis eller standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet) som ikke anses å være relevante når det gjelder de vesentlige miljøaspektene som 

organisasjonen har angitt i miljøgjennomgåelsen, bør ikke rapporteres eller beskrives i miljøredegjørelsen. 

Deltaking i EMAS er en løpende prosess. Dette innebærer at hver gang en organisasjon planlegger å forbedre sin 

miljøprestasjon (og gjennomgår sin miljøprestasjon), skal den søke på bestemte emner i det sektorvise referansedokumentet for 

å komme fram til hvilke problemstillinger den deretter skal gripe fatt i en trinnvis strategi. 

EMAS' miljøkontrollører skal kontrollere om og hvordan organisasjonen har tatt hensyn til det sektorvise referansedokumentet 

ved utarbeiding av miljøredegjørelsen (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). 

Det innebærer at akkrediterte miljøkontrollører, i forbindelse med kontroller, vil trenge dokumentasjon fra organisasjonen på 

hvordan de relevante elementene i det sektorvise referansedokumentet er valgt ut på grunnlag av miljøgjennomgåelsen og 

hvordan det er tatt hensyn til dem. De skal ikke kontrollere oppfyllelse av de beskrevne standardverdiene for referansemåling 

av beste kvalitet, men bekrefte dokumentasjonen som viser hvordan det sektorvise referansedokumentet har blitt brukt som 

veiledning for å identifisere indikatorer og hensiktsmessige frivillige tiltak som organisasjonen kan gjennomføre for å forbedre 

sin miljøprestasjon. 

Ettersom deltaking i EMAS og anvendelse av sektorvise referansedokumenter er frivillig, bør organisasjonene ikke pålegges 

noen uforholdsmessige byrder når det gjelder å framlegge slik dokumentasjon. Særlig skal kontrollørene ikke kreve individuell 

begrunnelse for beste praksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste 

kvalitet som er nevnt i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikke anser som relevant på grunnlag av sin 

miljøgjennomgåelse. De kan likevel foreslå ytterligere relevante elementer som organisasjonen bør ta hensyn til i framtiden, 

som ytterligere dokumentasjon på at organisasjonen forplikter seg til kontinuerlig prestasjonsforbedring. 

Oppbygningen av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet består av fire kapitler. Kapittel 1 inneholder en innledning om EMAS' rettslige grunnlag og beskriver 

hvordan dokumentet skal brukes, mens kapittel 2 definerer virkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 

beskriver kort de ulike formene for beste miljøstyringspraksis og inneholder også opplysninger om anvendelse, både generelt 

og når det gjelder små og mellomstore bedrifter. Dersom spesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet kan utformes for en bestemt beste miljøstyringspraksis, er disse også angitt. Noen av disse 

indikatorene og standardverdiene er relevante for mer enn én form for beste miljøstyringspraksis og gjentas derfor når det er 

relevant.  
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Endelig inneholder kapittel 4 en omfattende tabell med et utvalg av de mest relevante indikatorene for miljøprestasjon, med 

tilhørende forklaringer og tilknyttede standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VIRKEOMRÅDE 

I dette dokumentet behandles noen av formene for virksomhet som er angitt i avsnitt I 55-56 «Overnattings- og 

serveringsvirksomhet», avsnitt N 79 «Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester» og avsnitt O 84.11 

«Generell offentlig administrasjon» i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1
) (NACE rev. 2). 

Dette sektorvise referansedokumentet omfatter hovedsakelig beste miljøstyringspraksis i organisasjoner som driver 

overnattings- og serveringsvirksomhet, eller som forvalter reisemål for turister eller tilbyr og reserverer reiser, overnatting eller 

aktiviteter for turister (reisebyråer og reisearrangører)(2). Foretak som tilbyr overnattings- og campingplasstjenester til turister 

oppfordres også til å sette seg inn i de relevante bestemmelsene for EU-miljømerket(3). Forvaltere av reisemål kan også vise til 

andre EU-initiativer som fremmer bærekraftig forvaltning av turisme, for eksempel det europeiske indikatorsystemet for 

turisme (ETIS)(4). 

Aktørene som er nevnt ovenfor, er knyttet til en rekke andre sektorer som vist i diagrammet over turismens verdikjede 

nedenfor. Når det gjelder turisme som produkt, er aktivitetene som en turist deltar i på ferie, også en viktig del av turismens 

verdikjede og kan være av miljømessig interesse. Slike aktiviteter omtales imidlertid i dette sektorvise referansedokumentet 

bare dersom forvaltere av reisemål og reisearrangører kan påvirke dem. 

 

Oversikt over turistsektorens verdikjede 

  

  

(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) Dette dokumentet er ikke direkte rettet mot cruisesektoren. En del av den beste miljøstyringspraksisen som er beskrevet, får imidlertid til 

en viss grad også anvendelse på cruisevirksomhet. 

(3) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

(4) ETIS er et styrings- og informasjonsverktøy som er utformet for å hjelpe reisemålene med å overvåke og måle sine resultater, ut fra egne 

mål, når det gjelder bærekraftig turisme. Ytterligere opplysninger finnes på:: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/ 

indicators/index_en.htm 
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De viktigste miljøaspektene og de tilknyttede miljøbelastningene som følge av turisttjenester vises i tabellen nedenfor. Disse 

miljøaspektene ble valgt ut som de mest relevante i sektoren. Hvilke miljøaspekter som skal håndteres av den enkelte 

organisasjon, bør imidlertid vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

Former for virksomhet i turistorganisasjoner (hoteller, campingplasser, restauranter og reisearrangører) og tilknyttede 

miljøaspekter og miljøbelastninger 

Tjeneste/virksomhet Viktigste miljøaspekter Største miljøbelastninger 

Administrasjon — Kontorledelse 

— Kundemottak 

— Forbruk av energi, vann og materialer (hovedsakelig 

papir) 

— Produksjon av kommunalt avfall (store mengder papir) 

og farlig avfall (f.eks. tonerkassetter) 

Tekniske tjenester — Produksjon av varmtvann og 

oppvarming/kjøling av rom 

— Belysning 

— Heiser 

— Svømmebassenger 

— Grøntområder 

— Bekjempelse av skadedyr og gnagere 

— Reparasjon og vedlikehold 

— Forbruk av energi og vann 

— Forbruk av en rekke farlige produkter 

— I enkelte tilfeller bruk av KFK og HKFK som 

kjølemiddel(1) 

— Utslipp til luft (luftforurensende stoffer, klimagasser) 

— Produksjon av et stort antall potensielt farlige 

avfallstyper, for eksempel tomme kjemikaliebeholdere 

— Produksjon av avløpsvann 

Restaurant/bar — Frokost, middag, lunsj 

— Drikkevarer og mellommåltider 

— Belastninger fra forsyningskjeden (se «Innkjøp») 

— Forbruk av energi, vann og råstoffer 

— Produksjon av kommunalt avfall (særlig 

næringsmiddelavfall og emballasjeavfall) 

Kjøkken — Konservering av næringsmidler 

— Bearbeiding av næringsmidler 

— Oppvask 

— Belastninger fra forsyningskjeden (se «Innkjøp») 

— Betydelig forbruk av energi og vann 

— Produksjon av kommunalt avfall (særlig 

næringsmiddelavfall og emballasjeavfall) 

— Produksjon av avfall fra vegetabilsk olje 

— Danning av lukt 

Bruk av rom — Gjestenes bruk 

— Produkter til bruk for gjestene 

— Rengjøring 

— Forbruk av energi, vann og råstoffer 

— Bruk av en rekke farlige produkter 

— Produksjon av emballasjeavfall og små mengder 

kommunalt avfall 

— Produksjon av avløpsvann 

Vaskeri — Vasking og stryking av gjestenes klær 

— Vasking og stryking av håndklær, 

sengetøy osv. 

— Betydelig forbruk av energi og vann 

— Bruk av farlige produkter 

— Produksjon av avløpsvann 
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Tjeneste/virksomhet Viktigste miljøaspekter Største miljøbelastninger 

Innkjøp — Valg av produkter og leverandører 

— Lagring av produkter 

— Belastninger fra forsyningskjeden (arealbruk, 

forringelse eller ødeleggelse av økosystemer, 

forstyrrelse av plante- og dyrelivet, forbruk av energi 

og vann, utslipp til atmosfæren — luftforurensende 

stoffer og klimagasser — utslipp til vann, 

avfallsproduksjon) 

— Produksjon av emballasjeavfall 

— Lekkasje av farlige stoffer 

Aktiviteter — Innendørsaktiviteter 

— Utendørsaktiviteter 

— Forbruk av energi, vann og råstoffer 

— Lokale virkninger på økosystemer 

— Støy 

— Produksjon av kommunalt avfall 

— Belastninger fra infrastruktur (se «Bygge- og 

anleggsvirksomhet») 

Transport — Transport av gjester 

— Transport av ansatte 

— Transport ved leverandører 

— Forbruk av energi (drivstoff) 

— Utslipp til luft 

— Belastninger fra infrastruktur (se «Bygge- og 

anleggsvirksomhet») 

Andre tjenester — Medisinske tjenester, supermarkeder, 

suvenirbutikker, spa og velværesentre, 

frisør osv. 

— Forbruk av energi, vann og råstoffer 

— Produksjon av kommunalt avfall og visse særskilte 

typer farlig avfall (f.eks. sanitæravfall) 

Bygge- og 

anleggsvirksomhet 

— Anlegging av nye områder eller 

tjenester 

— Reparasjon av eksisterende områder 

eller tjenester 

— Arealbruk 

— Forringelse eller ødeleggelse av økosystemer 

— Forstyrrelse av plante- og dyrelivet 

— Forbruk av energi og vann 

— Betydelig forbruk av råstoffer og farlige produkter 

— Betydelig produksjon av byggeavfall 

— Produksjon av farlig avfall 

(1) KFK and HKFK står for klorfluorkarbon og hydroklorfluorkarbon. 

Beste miljøstyringspraksis som er beskrevet i dette sektorvise referansedokumentet, inndeles i følgende grupper: 

— beste miljøstyringspraksis for å forbedre overgripende spørsmål i turistsektoren, 

— beste miljøstyringspraksis for å forbedre forvaltningen av reisemål(1), 

— beste miljøstyringspraksis for å forbedre virksomheten til reisearrangører og reisebyråer, 

— beste miljøstyringspraksis for å minimere vannforbruket på overnattingssteder,  

  

(1) Forvaltning av reisemål er samordning av alle relevante offentlige og private aktører, vanligvis av et offentlig organ med eller uten privat 

deltaking, med sikte på å støtte utviklingen av turisme på et reisemål ved å treffe strategiske beslutninger, gjennomføre politiske tiltak, 

opprettholde og fremme kultur- og naturarv og severdigheter, samordne arrangementer/festivaler, skaffe inntekter til prosjekter innen 

turisme, tilrettelegge for samarbeid mellom virksomheter, sikre infrastruktur og tjenesteyting. 
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— beste miljøstyringspraksis for å minimere avfallsproduksjonen på overnattingssteder, 

— beste miljøstyringspraksis for å minimere energiforbruket på overnattingssteder, 

— beste miljøstyringspraksis for å forbedre restaurant- og hotellkjøkkener, 

— beste miljøstyringspraksis for å forbedre campingplasser. 

Beste miljøstyringspraksis dekker de viktigste miljøaspektene ved sektoren. 

3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON OG 

STANDARDVERDIER FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR TURISTSEKTOREN 

3.1. Sektorovergripende spørsmål 

3.1.1. Gjennomføring av miljøstyringsordningen 

Beste miljøstyringspraksis er å foreta en vurdering av de viktigste direkte og indirekte miljøaspektene som er forbundet med 

organisasjonen, og anvende relevante prestasjonsindikatorer og sammenligne med relevante standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle aktører innen turisme, herunder forvaltere av reisemål, 

reisearrangører, leverandører av overnattingstjenester, leverandører av næringsmidler og drikke, transportforetak og 

aktivitetsarrangører. Denne beste miljøstyringspraksisen får også fullt ut anvendelse på små bedrifter(1). 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Gjennomføring av en miljøstyringsordning 

(j/n) 

(b1)  Egnede indikatorer brukes til kontinuerlig å overvåke alle relevante 

aspekter ved miljøprestasjonene, herunder aspekter som ikke er så 

lette å måle, og indirekte aspekter, for eksempel virkninger på det 

biologiske mangfoldet. 

(b2)  Alt personale får opplysninger om miljømålene og opplæring i 

relevante tiltak for miljøstyring. 

(b3)  Beste miljøstyringspraksis gjennomføres der det er relevant. 

3.1.2. Forvaltning av forsyningskjeden 

Beste miljøstyringspraksis er å undersøke forsyningskjeden for produkter og tjenester som organisasjonen bruker, for å finne 

fram til miljømessig svake punkter i forsyningskjeden ved å vurdere hele verdikjeden, og identifisere relevante kontrollpunkter 

(f.eks. produktvalg, unngåelse, grønne innkjøp, leverandørkriterier) som kan brukes til å minimere miljøvirkningen i hele 

verdikjeden.  

  

(1) En liten bedrift defineres som en bedrift som sysselsetter færre enn 50 personer og har en årsomsetning og/eller en årsbalanse som ikke 

overstiger 10 millioner euro (kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF). 
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Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle aktører innen turisme, herunder forvaltere av reisemål, 

reisearrangører, leverandører av overnattingstjenester, leverandører av næringsmidler og drikke, transportforetak og 

aktivitetsarrangører. Denne beste miljøstyringspraksisen får også fullt ut anvendelse på små bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i2)  Prosentdel av produkter og tjenester som 

oppfyller særlige miljøkriterier (%) 

(b4)  Organisasjonen har brukt livssyklusprinsippet til å identifisere 

forbedringsalternativer for alle større forsyningskjeder som gjelder 

miljømessig svake punkter. 

(b5)  ≥97avkjemikalieneettervektenavdetvirksommestoffeteller)%

den innkjøpte mengden) som brukes i overnattings- og 

restaurantlokaler er sertifisert i samsvar med et ISO type I-

miljømerke(1) (eller det kan dokumenteres at det er det mest 

miljøvennlige alternativet som er tilgjengelig). 

(b6)  ≥ 97 % av alt tre, alt papir og all papp som kjøpes av

overnattingssteder og restauranter, er gjenvunnet eller 

miljøsertifisert (miljømerket, FSC, PEFC). 

(1) Som en del av ISO 14000-serien av miljøstandarder har Den internasjonale standardiseringsorganisasjon utarbeidet en underserie (ISO 

14020) som bare gjelder miljømerking, og som omfatter tre typer ordninger for miljømerking. I denne sammenheng er et «type I»-

miljømerke et merke med flere kriterier som er utarbeidet av tredjemann. Eksempler på EU-plan er «EU-miljømerket» eller på nasjonalt 

eller multilateralt plan det tyske miljømerket «Blaue Engel», det østerrikske miljømerket og det nordiske svanemerket. 

3.2. Forvaltning av reisemål 

3.2.1. Strategiske utviklingsplaner for reisemål 

Beste miljøstyringspraksis er å opprette en enhet eller organisasjon som er ansvarlig for den strategiske og bærekraftige 

utviklingen av reisemålet, og som samordner relevante avdelinger og berørte parter slik at særlige tiltak kan gjennomføres 

innenfor rammen av en plan for reisemålet. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle reisemål, enten gjennom enheter i offentlige strukturer som er 

ansvarlige for forvaltning av reisemål, eller gjennom offentlige/private organisasjoner som forvalter reisemål. Denne beste 

miljøstyringspraksisen får anvendelse også på små offentlige forvaltninger og små bedrifter som arbeider med forvaltning av 

reisemål. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i3)  Gjennomføring av en bærekraftig plan for 
reisemålet (j/n) 

(b7)  Gjennomføring av en plan for reisemålet som: (i) omfatter hele 
reisemålområdet, (ii) omfatter samordning mellom alle relevante 
offentlige og private aktører, (iii) tar for seg viktige miljøproblemer 
på reisemålet. 

3.2.2. Bevaring og forvaltning av biologisk mangfold 

Beste miljøstyringspraksis er å overvåke tilstanden til det biologiske mangfoldet på reisemålet og gjennomføre en plan for 

bevaring og forvaltning av det biologiske mangfoldet som verner og styrker reisemålets samlede biologiske mangfold, for 

eksempel gjennom begrensninger av utbygging og kompensasjonstiltak.  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/365 

 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle reisemål. Reisemål med stor naturverdi bør bevare det biologiske 

mangfoldet mens reisemål med liten naturverdi bør treffe tiltak for å øke det biologiske mangfoldet. Denne beste 

miljøstyringspraksisen får anvendelse også på små bedrifter som arbeider med forvaltning av reisemål. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i4)  Gjennomføring av en plan for forvaltning av 

biologisk mangfold (j/n) 

(i5)  Artstallrikhet på reisemålet 

(i6)  Beskyttet område (hektar eller prosentdel av 

reisemålets samlede område) 

(b8)  Minimere og kompensere for biologisk mangfold som fortrenges av 

turistutviklingen, slik at det biologiske mangfoldet på reisemålet 

opprettholdes eller økes i områder med stor naturverdi og økes i 

forringede områder. 

3.2.3. Infrastruktur og tjenesteyting 

Beste miljøstyringspraksis er å sikre at miljørelaterte tjenester på reisemålet, særlig vannforsyning, rensing av spillvann, 

avfallshåndtering (særlig gjenvinningstiltak) og styring av offentlig transport/trafikk, er tilstrekkelige til å håndtere 

etterspørselstoppen i høysesongen på en bærekraftig måte. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle reisemål. Den gjelder god offentlig forvaltning generelt, men er 

særlig relevant der turisme skaper stor ekstra og sesongavhengig etterspørsel etter tjenester. Denne beste miljøstyringspraksisen 

får også anvendelse på små lokale offentlige forvaltninger og på små bedrifter som arbeider med forvaltning av reisemål eller 

yter miljørelaterte tjenester som kreves på et reisemål. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i7)  Daglig vannforbruk per gjest (l/overnatting) 

(i8)  Prosentdel av spillvann som går til sekundær 

eller tertiær rensing (%) 

(i9)  Prosentdel av kommunalt fast avfall som 

sendes til gjenvinning eller anaerob 

nedbryting (%) 

(i10)  Prosentdel av reiser som turister foretar med 

offentlig transport, til fots og på sykkel på 

reisemålet (%) 

(i11)  Prosentdel av etterspørsel etter sluttenergi 

som dekkes av fornybar energi som 

produseres på stedet (%) 

(b9)  Tjenester, herunder offentlig transport, vannforsyning, rensing av 

spillvann og avfallsgjenvinning, er utformet for å håndtere 

etterspørselstoppen og sikre bærekraftig turisme på reisemålet. 

(b10)  ≥ 95% av spillvannet som produseres på reisemålet, gjennomgår 

minst sekundær behandling, eller tertiær behandling ved utslipp til 

følsomme resipienter, herunder i høysesongen. 

(b11)  ≥95avkommunaltfastavfallsendesikketilmengår,deponering%

heller til gjenvinning eller anaerob nedbryting. 

(b12)  Gjennomsnittligvannforbrukforturister.l per overnatting 200≥ 

(b13)  ≥ 80 % av turistenes reiser i byreisemål foretas med offentlig 

transport, til fots og på sykkel. 

3.3. Reisearrangør- og reisebyråvirksomhet 

3.3.1. Reduksjon og begrensning av transportvirksomheters miljøvirkning 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre «styring av valgarkitektur» av pakker som tilbys, for å unngå unødvendige 

flyginger (f.eks. flyginger som effektivt kan erstattes med land- eller vanntransport), valg av svært energieffektive 

transportleverandører (luftfartsselskaper, busser/turvogner, ferjer, skip, båter) og kompensere for utslipp av klimagasser fra 
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transport ved hjelp av sertifiserte kompensasjonsordninger. For de selskapene som driver egen transportvirksomhet, er beste 

miljøstyringspraksis å gjennomføre tiltak for energieffektivisering av transportflåten (egen eller innleid), herunder 

miljøvennlige innkjøp av de mest effektive kjøretøyene med lave utslipp, ettermontering av energiøkonomiseringsløsninger i 

fly og turvogner/busser, som vingefinner, og optimere driften (f.eks. øke belastningsfaktorene mest mulig). 

Anvendelse 

«Styring av valgarkitektur» av pakkereiser og reduksjon av flyreiser får anvendelse på alle reisearrangører og reisebyråer, 

herunder små bedrifter. 

Tiltak for å forbedre transportens energieffektivitet og redusere utslippene til luft får direkte anvendelse på reisearrangører som 

kontrollerer sin egen transportflåte, og får anvendelse som utvalgs- og avtalekriterier for reisearrangører som benytter seg av 

eksterne transporttjenester. Denne beste miljøstyringspraksisen får, med visse begrensninger, anvendelse også på små bedrifter 

ettersom de vanligvis har en svært begrenset påvirkning på fly, men de kan eie/kontrollere sin egen transport på land/vann. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i12)  Unødvendige flyginger unngås (j/n) 

(i13)  Spesifikke utslipp av klimagasser fra 
transport (kg CO2/passasjer-km) 

(i14)  Prosentdel av klimagassutslippene fra 
transport som kompenseres med sertifiserte 
klimakvoter for CO2 (%) 

(b14)  Reisearrangører tilbyr ikke flyginger til: (i) reisemål som er mindre 
enn 700 km borte, (ii) reisemål som er inntil 2 000 km borte, ved 
opphold på mindre enn åtte dager eller (iii) reisemål som er mer enn 
2 000 km borte, ved opphold på mindre enn 14 dager. 

(b15)  Reisearrangørenes flyflåter har et gjennomsnittlig spesifikt 
drivstofforbrukpå.liter per 100 passasjerkilometer 2,7≥ 

(b16)  Turvogn- ellerbussflåtenharetgjennomsnittligdrivstofforbrukpå≥
0,75 liter per 100 passasjerkilometer, og minst 90 % av flåten 
oppfyller EURO V eller benytter alternative drivstoffsystemer. 

(b17)  Utslipp av klimagasser fra transport for alle pakker som selges, 
kompenseres automatisk ved direkte investeringer i prosjekter for å 
unngå utslipp av klimagasser eller ved kjøp av godkjente 
klimakvoter for CO2. 

3.3.2. Fremming av leverandører av overnattingstjenesters miljøforbedring 

Beste miljøstyringspraksis er å kreve eller oppfordre til miljøsertifisering av leverandører av overnattingstjenester, kreve at 

spesifikke miljøkriterier er oppfylt eller kreve rapportering av miljøprestasjoner som kan brukes til å gjennomføre 

referansemåling. 

Anvendelse 

Alle reisearrangører kan anvende denne beste miljøstyringspraksisen. Det kan være lettere for mindre reisearrangører å velge 

leverandører på grunnlag av tredjemanns miljøsertifisering og for større reisearrangører å bruke sine egne kriterier og/eller 

referansemåling. Denne beste miljøstyringspraksisen får med visse begrensninger anvendelse på små bedrifter, ettersom det 

kan være vanskelig å fastsette leverandørkriterier, men små bedrifter kan bruke eksisterende miljøsertifiseringer (fortrinnsvis 

sertifisering som er verifisert av tredjemann, for eksempel EU-miljømerket) når de skal velge leverandører. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i15)  Prosentdel av leverandører av 

overnattingstjenester (etter overnattinger 

eller salgsverdi) som oppfyller spesifikke 

miljøkriterier (%) 

(b18)  ≥ 90 % av leverandørene av overnattingstjenester, basert på 

salgsverdi eller overnattinger, oppfyller en gruppe miljøkrav (som 

fortrinnsvis er godkjent ved tredjemannssertifisering). 
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3.3.3. Fremming av reisemåls forbedring 

Beste miljøstyringspraksis er å fremme miljøforbedring av reisemål ved å oppfordre til bedre miljøprestasjoner fra lokale 

leverandørorganisasjoner og fra organisasjoner og myndigheter som forvalter reisemål, og ved direkte å gjennomføre 

forbedringsordninger, for eksempel gjenoppretting av habitater på større reisemål. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får direkte anvendelse på større reisearrangører. Små bedrifter kan samordne tiltak 

gjennom grupper eller konsortier eller i offentlig-private partnerskap med lokale/regionale myndigheter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i16)  Prosentdel av tjenester som omfattes av 

miljøforbedring på reisemålet (%) 

(i17)  Deltaking i miljøforbedringsprosjekter på 

reisemålet (j/n) 

(b19)  Reisearrangøren fremmer miljøforbedring på reisemålet ved å: (i) 

forbedre prestasjonen i forsyningskjeden, (ii) påvirke forvaltningen 

av reisemålet, (iii) innføre direkte forbedringsordninger. 

3.3.4. Utvikling og fremming av egnede turistpakker og oppfordring til mer bærekraftig turistatferd 

Beste miljøstyringspraksis er å utvikle og fremme turistpakker som utelukker de mest miljøskadelige alternativene og omfatter 

miljøvennlige alternativer for transport, overnatting og aktiviteter. Videre bør reisearrangører og reisebyråer opplyse kundene 

om turistpakkenes miljøvirkning og bør formidle et målrettet positivt og engasjerende budskap om bærekraftige og ansvarlige 

tiltak som kundene kan treffe når de velger ferie og reiser på ferie, for å minimere miljøvirkningen. 

Anvendelse 

Alle reisearrangører, herunder små bedrifter, kan gjennomføre tiltak fra denne beste miljøstyringspraksisen. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i18)  Prosentdel solgte ledende bærekraftige reiser 

(f.eks. miljømerkede) (etter salgsverdi) (%) 

(b20)  Reisearrangøren fremmer bærekraftige turistpakker i sitt generelle 

reklamemateriell. 

(b21)  Ledende bærekraftige turistpakker (f.eks. det østerrikske 

miljømerketforutgjørensalgsandelpå10.%≤(reisepakker 

(b22)  Reisearrangøren bruker effektive markedsførings- og 

kommunikasjonsmetoder for å fremme mer bærekraftige valg når 

det skal velges turistpakker. 

(b23)  Reisearrangøren gir alle kundene særskilte og holdningsskapende 

opplysninger om reisemålet for å fremme bærekraftig atferd på 

reisemålet. 
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3.3.5. Effektiv detaljist- og kontorvirksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere bruken av ressurser, særlig papir og blekk, til reklame og kontordrift, velge 

miljøsertifiserte materialer og tjenester (f.eks. trykkerier) og sikre effektiv bruk av energi(1) og vann i hele kontor- og 

detaljistvirksomheten. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle reisearrangører. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i19)  Papirforbruk per kunde (g/kunde) 

(i20)  Miljøsertifisering av papir og trykksaker 

(j/n) 

(i21)  Spesifikke CO2-utslipp fra kontor- og 

detaljistvirksomhet (kg CO2/kunde eller kg 

CO2/m
2år) 

(i22)  Årlig vannforbruk i kontorbygninger per 

ansatt (l/ansatt-år) 

(b24)  Kontor- og reklamemateriell på papir: (i) unngås når det er mulig, 

(ii) det brukes 100 % resirkulert eller miljøsertifisert papir (f.eks. 

miljømerket, FSC, PEFC), (iii) trykkes av miljøsertifiserte trykkerier 

(f.eks. EMAS, ISO 14001). 

(b25)  Planer for styring av energi og klimagasser gjennomføres, og utslipp 

av energi og klimagasser fra detaljist- og kontorvirksomhet 

rapporteres og uttrykkes per m2 detaljist- og kontorareal per år og 

per kunde. 

(b26)  Vannforbruketer2,0.m3 per ansatt per år≥ 

3.4. Minimalisering av vannforbruket ved anlegg for overnattingsgjester 

3.4.1. Overvåking, vedlikehold og optimering av vannsystemer 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomgå og overvåke vannforbruket for forskjellige prosesser og områder med høyt 

vannforbruk (dvs. bruk av delmåling) for å identifisere mulige effektivitetsforbedringer og sikre at alt utstyr vedlikeholdes ved 

passende regelmessig kontroll, herunder i forbindelse med rengjøring. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. Det er 

imidlertid ikke alltid nødvendig å ettermontere delmålere på små anlegg. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i23)  Vannforbruk per overnatting (l/overnatting) (b27)  Gjennomføring av en stedsspesifikk plan for vannforvaltning som 

omfatter: (i) bruk av delmåling og referansemåling av alle prosesser 

og områder med høyt vannforbruk, (ii) regelmessig kontroll og 

vedlikehold av vannsystemets «lekkasjepunkter» og utstyr. 

(b28)  Samlet vannforbruk ≤ 140 l per overnatting på fullservice-hoteller 

og100lperovernattingpåovernattingsstederderdeflestebadene≥

deles (f.eks. vandrerhjem). 
  

  

(1) Dette kan gjøres innenfor rammen av gjennomføringen av en energistyringsordning i samsvar med ISO 50001. 
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3.4.2. Effektive sanitæranlegg i gjesteområder 

Beste miljøstyringspraksis er å montere effektive vanninstallasjoner, herunder vannbesparende dusjhoder, vannbesparende 

termostatstyrte dusjer, vannbesparende toaletter med dobbelspyling og urinaler uten spyling. I mellomtiden kan det monteres 

luftere på de eksisterende installasjonene. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. Dersom 

det nettopp er foretatt renovering, får tiltak som montering av luftere likevel anvendelse. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i23)  Vannforbruk per overnatting (l/overnatting) 

(i24)  Energiforbruk ved oppvarming av vann 
(kWh/overnatting) 

(i25)  Vannmengde i dusjer, vannkraner på bad, 
urinaler og ved toalettspyling (l/min eller 
l/spyling) 

(b29)  Vannforbruk og tilhørende energiforbruk ved oppvarming av vann 
på henholdsvis ≤ 100 l og 3,0 kWh per overnatting for tilstøtende 
baderom. 

(b30)  Vannmengde i dusjer ≤l/min, vannmengde i vannkraner på bad 7  
≤ 6 l/min (≤ 4 l/min for nye kraner), gjennomsnittlig effektiv
toalettspyling.l, montering av urinaler uten spyling 4,5 ≥ 

3.4.3. Effektiv rengjøring 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere kravet til vasking gjennom miljøvennlige innkjøp av sengetøy og håndklær (når det 

gjelder størrelse, tetthet, farge og materiale) og ved å be gjestene om eller oppfordre dem til å bruke sengetøy og håndklær flere 

ganger. Beste praksis er også å lære opp personalet i vann- og kjemikalieeffektive rengjøringsmetoder og kjøpe inn 

miljøsertifiserte forbruksvarer til soverom og bad. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. Å 

minimere vasktøy gjennom valg av mer effektive tekstiler til rommene får anvendelse på alle, men tiltak for å redusere vasketøy 

ved å oppfordre gjestene til ombruk er begrenset når det gjelder overnattingssteder med en høy andel gjester som overnatter én 

enkelt natt. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i26)  Mengde vasketøy per overnatting 

(kg/overnatting) 

(i27)  Prosentdel av håndklær og sengetøy som 

brukes flere ganger (%) 

(i28)  Forbruk av kjemiske produkter til rengjøring 

og oppvask uttrykt som virksomme 

kjemiske stoffer per overnatting 

(g/overnatting) 

(i29)  Prosentdel av kjemikalier og tekstiler med 

ISO type I-miljømerking (%) 

(b31)  Minst 80 % av sengetøyet er en blanding av bomull og polyester(1) 

eller lin. 

(b32)  Minst 80 % av soveromstekstilene er tildelt et ISO type  

I-miljømerke (f.eks. EU-miljømerket) eller er økologiske. 

(b33)  Forbruk av kjemiske produkter til rengjøring og oppvask (unntatt 

tekstilvaskemidler, spesialrengjøringsmidler og kjemikalier til 

svømmebassenger) ≤ 10 gram virksomme kjemiske stoffer per 

overnatting. 

(b34)  En reduksjon av vasketøy ved ombruk av håndklær og sengetøy på 

minst 30 %. 

(b35)  Minst 80 % (etter vekten av det virksomme stoffet eller den 

innkjøpte mengden) av allrengjøringsmidler, sanitærrengjø-

ringsmidler, såper og sjampo som brukes på overnattingsstedet, er 

tildelt et ISO type I-miljømerke (f.eks. EU-miljømerket). 

(1) Sengetøy av en blanding av bomull og polyester har lengre holdbarhet og krever mindre vaskeenergi enn sengetøy av ren bomull. 
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3.4.4. Optimert vaskerivirksomhet i liten skala 

Beste miljøstyringspraksis er å kjøpe inn de mest vanneffektive (og dermed energieffektive) sentrifugene og de mest 

energieffektive tørketromlene (f.eks. varmepumpetørketromler) og strykemaskinene, bruke skyllevannet flere ganger, og i 

områder med stor vannmangel, hovedvaskevannet etter mikrofiltrering. Beste praksis er også å gjenvinne varme fra spillvann 

og fra avtrekksluft. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på overnattingssteder av alle typer og størrelser som har egen 

vaskerivirksomhet, herunder små bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i30)  Vannforbruk per kg vasketøy (l/kg) 

(i31)  Energiforbruk per kg vasketøy (kWh/kg) 

(i32)  Prosentdel miljømerkede vaskemidler (%) 

(b36)  For vaskerivirksomhet i liten skala har alle nye 
husholdningsvaskemaskiner en EU-energimerking på A+++ og 
vaskemaskiner for kommersiell bruk har et gjennomsnittlig 
vannforbrukpå.l per kg vasketøy 7 ≥ 

(b37)  SamletenergiforbrukforvaskingilitenskalapåstedetpåkWh 2,0 ≥ 
per kg tekstiler, for tørket og ferdig vasketøy. 

(b38)  Minst 80 % vaskemidlene som brukes til vasking i liten skala (etter 
vekten av det virksomme stoffet eller den innkjøpte mengden) er 
tildelt et ISO type I-miljømerke (f.eks. EU-miljømerket, det nordiske 
svanemerket, det tyske miljømerket «Blaue Engel»). 

3.4.5. Optimert vaskerivirksomhet i stor skala eller utkontraktert vaskerivirksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å velge et effektivt vaskeri som er sertifisert med ISO type I-miljømerking, eller som oppfyller 

kriteriene for slik merking, eller å sikre at vaskerivirksomhet i stor skala på stedet oppfyller slike kriterier. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på store overnattingssteder som har egen vaskerivirksomhet i stor skala samt 

på kommersielle vaskerier. Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse også på andre overnattingssteder av alle 

størrelser, herunder små bedrifter, i den grad kriteriene får anvendelse på miljøvennlige innkjøp av vaskeritjenester. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i33)  Vaskeritjeneste med miljømerking(j/n) 

(i30)  Vannforbruk per kg vasketøy (l/kg) 

(i31)  Energiforbruk per kg vasketøy (kWh/kg) 

(i32)  Prosentdel miljømerkede vaskemidler (%) 

(b39)  All utkontraktert vasking utføres av en leverandør som er tildelt et 

ISO type I-miljømerke (f.eks. det nordiske svanemerket), og all 

vaskerivirksomhet i stor skala på stedet eller vaskerivirksomhet som 

er utkontraktert til ikke-sertifiserte leverandører, oppfyller de 

relevante standardverdiene for referansemåling. 

(b40)  Samlet vannforbruk for hele vaskesyklusen for vaskerivirksomhet i 

storskalapål per kg tekstiler for vasketøy fra overnattingssteder 5 ≥ 

ogpå.l per kg tekstiler for vasketøy fra restauranter 9 ≥ 
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Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

 (b41)  Samlet energiforbruk for hele vaskeprosessen for tørket og ferdig 

vasketøyistorskalapåkWh per kg tekstiler for vasketøy fra 0,90 ≥ 

overnattingsstederogpåkWh per kg tekstiler for vasketøy fra 1,45 ≥ 

restauranter. 

(b42)  For vaskerivirksomhet i stor skala, utelukkende bruk av 

tekstilvaskemidler for profesjonell bruk som er i samsvar med ISO 

type I-miljømerking (f.eks. EU-miljømerket, det nordiske 

svanemerket), anvendt i passende doser. 

3.4.6. Optimert behandling av svømmebassenger 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere hyppigheten av og tidspunktene for tilbakespyling på grunnlag av trykkfallet i stedet 

for faste intervaller, bruke ozonbehandling eller UV-behandling og nøye doseringskontroll for å minimere kloreringen og 

gjenvinne varme fra avtrekksluften. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på overnattingssteder med svømmebasseng på stedet, herunder små 

bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i34)  Gjennomføring av en miljøstyringsplan for 

svømmebassenger (j/n) 

(i35)  Bruk av ozonbehandling eller UV-

behandling (j/n) 

(b43)  Gjennomføring av en effektivitetsplan for svømmebassenger og 

spaområder som omfatter: (i) referansemåling av spesifikt vann-, 

energi- og kjemikalieforbruk i svømmebassenger og spaområder, 

uttrykt per m2 av bassengets overflateareal og per overnatting, 

(ii) minimering av forbruket av klor gjennom optimert dosering og 

bruk av supplerende desinfeksjonsmetoder som ozonbehandling og 

UV-behandling. 

3.4.7. Gjenvinning av regnvann og gråvann 

Beste miljøstyringspraksis er å installere et system for gjenvinning av gråvann som gjenvinner gråvann til bruk i innendørs 

prosesser (f.eks. toalettspyling) etter behandling, eller til utendørs prosesser (f.eks. vanning), eller et system for oppsamling av 

regnvann som bruker regnvann med henblikk på innendørs bruk. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle overnattingssteder. Systemer for gjenvinning av regnvann kan 

installeres i byggefasen eller ved større renoveringsarbeider. Anvendbarheten for små bedrifter kan være begrenset på grunn 

av de høye investeringskostnadene. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i36)  Gjenvinning av gråvann eller regnvann (j/n) (b44)  Installering av et system for gjenvinning av regnvann som dekker 

behovet for intern bruk av vann og/eller et system for gjenvinning av 

gråvann som dekker behovet for intern eller ekstern bruk av vann. 
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3.5. Håndtering av avfall og spillvann ved anlegg for overnattingsgjester 

3.5.1. Avfallsforebygging 

Beste miljøstyringspraksis er å forebygge avfallsproduksjon gjennom miljøvennlige innkjøp av produkter, idet det tas hensyn til 

virkningene av produktets livssyklus — for eksempel ved å unngå engangsprodukter (næringsmidler, såpe, sjampo) og ved å 

kjøpe rengjøringsmidler i konsentrert form og i store partier — og ved nøye styring av innkjøpsmengder. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på overnattingssteder av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i37)  Avfallsproduksjon per overnatting 

(kg/overnatting) 

(b45)  Samlet avfallsproduksjon (sortert pluss usortert) ≤ 0,6 kg per 

overnatting. 

3.5.2. Sortering av avfall og levering for gjenvinning 

Beste miljøstyringspraksis er å sørge for egen avfallsinnsamling for virksomheten, sikre at det finnes en klar framgangsmåte for 

avfallssortering og inngå avtaler med relevante gjenvinningstjenester, for ihvertfall glass, papir og papp, plast, metaller og 

organisk avfall. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i38)  Prosentdel av avfall som går til ombruk eller 

gjenvinning (%) 

(i39)  Usortert mengde avfall per overnatting 

(kg/overnatting) 

(b46)  Minst 84 % av avfallet, uttrykt i vekt, sendes til gjenvinning. 

(b47)  Usortert avfall som sendes til sluttbehandling, er ≤ 0,16 kg per 

overnatting. 

3.5.3. Rensing av spillvann 

Beste miljøstyringspraksis er å installere et anlegg for rensing av spillvann på stedet, minst for sekundærrensing, helst for 

tertiærrensing, som omfatter minst forbehandling for utsiling av faste stoffer og avleiring av partikler fulgt av en effektiv 

biologisk behandling (f.eks. i en sekvensiell satsreaktor) for å fjerne en stor andel av COD, BOD, nitrogen og fosfor fra det 

endelige avløpsvannet. Slam behandles og sluttbehandles på en miljømessig akseptabel måte. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på overnattingssteder av alle typer og størrelser som ikke er koplet til et 

kloakksystem, herunder små bedrifter.  
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Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i40)  Virkningsgraden ved rensing av spillvann på 
stedet (f.eks. % BOD, COD) 

(i41)  Konsentrasjon i det endelige spillvannet 
(mg/l) (f.eks. BOD, COD, samlet nitrogen, 
fosfor) 

(b48)  Dersom det ikke er mulig å sende spillvann til et sentralt 
renseanlegg, omfatter rensing av spillvann på stedet forbehandling 
(siling/filtrering, utjevning og sedimentering) fulgt av biologisk 
behandling med > 95 % fjerning av BOD5, > 90 % nitrifikasjon og 
(ekstern) anaerob nedbryting av overflødig slam. 

3.6. Minimering av energiforbruket ved anlegg for overnattingsgjester 

3.6.1. Systemer for overvåking og forvaltning av energi 

Beste miljøstyringspraksis er å foreta en revisjon av energiforbruket og overvåke energiforbruket på tvers av viktige prosesser 

og områder med høyt energiforbruk (dvs. bruk av delmåling) for å identifisere mulige effektivitetsforbedringer og sikre at alt 

utstyr vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig på passende måte(1). 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. 

Omfattende systemer for bruk av delmåling og bygningsforvaltning får ikke anvendelse på små overnattingssteder. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i42)  Gjennomføring av en stedsspesifikk plan for 

energistyring (j/n) 

(i43)  Spesifikt energiforbruk (kWh/m2år) 

(b49)  Gjennomføring av en stedsspesifikk plan for energistyring som 

omfatter: (i) bruk av delmåling og referansemåling av alle viktige 

prosesser med høyt energiforbruk, (ii) beregning og rapportering av 

primært energiforbruk og energirelaterte CO2-utslipp. 

(b50)  For eksisterende bygninger, sluttforbruk av energi for varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg og vannoppvarming ≤ 75 kWh, eller 

samlet sluttforbruk av energi ≤ 180 kWh, per m2 oppvarmet og 

avkjølt areal per år. 

3.6.2. Forbedret klimaskjerm 

For nye bygninger er beste miljøstyringspraksis å sikre at bygningene oppfyller høyeste mulige ytelsesnivå for energi, for 

eksempel standardene PassiveHouse og Minergie P(2). For eksisterende bygninger er beste miljøstyringspraksis ombygging for 

å minimere kravene til oppvarming og kjøling(3). 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle typer overnattingssteder under oppføring eller ved større 

renoveringsarbeider, og ved valg av bygninger for organisasjoner som leier lokaler. På grunn av de høye 

investeringskostnadene kan små bedrifters mulighet til å gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen være begrenset når 

det gjelder ombygging av en eksisterende bygning.  

  

(1) Dette kan gjøres innenfor rammen av gjennomføringen av en energistyringsordning i samsvar med ISO 50001. 

(2) Passive House og Minenergie P er to eksempler på svært ambisiøse bygningsstandarder når det gjelder energiytelse. Disse kravene er 

beskrevet på henholdsvis: http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm 

og http://www.minergie.ch/minergie_fr.html 

(3) Mer detaljert beste miljøstyringspraksis for bedring av klimaskjermen og mer generelt om bygningers miljømessige bærekraft er beskrevet 

i det kommende sektorreferansedokumentet fra EMAS for byggsektoren. 
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Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i43)  Spesifikt energiforbruk (kWh/m2år) (b50)  For eksisterende bygninger, sluttforbruk av energi for varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg og vannoppvarming ≤ 75 kWh, eller 

samlet sluttforbruk av energi ≤ 180 kWh, per m2 oppvarmet og 

avkjølt areal per år. 

(b51)  For nye bygninger oppfyller energiytelsen standardene Minergie P 

eller PassiveHouse eller tilsvarende. 

3.6.3. Optimerte varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere energiforbruket fra varme-, ventilasjons- og klimaanlegg ved å installere produkter i 

de beste energiforbruksklassene (der det er relevant), temperaturregulering i soner og styrt ventilasjon med varmegjenvinning 

(ideelt sett styrt av CO2-følere) og energieffektive komponenter (f.eks. vifter med variabel hastighet), og optimere varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg med hensyn til klimaskjerm og energikilder. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på overnattingssteder av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. 

Omfattende optimering kan skje bare under oppføring av bygningen eller ved større renoveringsarbeider, men særlige tiltak kan 

gjennomføres når som helst. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i43)  Spesifikt energiforbruk (kWh/m2år) (b50)  For eksisterende bygninger, sluttforbruk av energi for varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg og vannoppvarming ≤ 75 kWh, eller 

samlet sluttforbruk av energi ≤ 180 kWh, per m2 oppvarmet og 

avkjølt areal per år. 

(b51)  For nye bygninger oppfyller energiytelsen standardene Minergie P 

eller PassiveHouse eller tilsvarende. 

3.6.4. Effektiv anvendelse av varmepumper og geotermisk oppvarming/kjøling 

Beste miljøstyringspraksis er å installere effektive varmepumper til oppvarming og kjøling (f.eks. miljømerkede produkter, 

produkter med de beste energimerkingsklassene) eller om mulig grunnvannskjøling. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle typer overnattingssteder. I byområder er det kanskje mulig å 

installere anlegg for grunnvannskjøling bare under oppføring av bygningen eller ved større renoveringsarbeider. 

Luftvarmepumper er enkle å ettermontere, men kan være uegnet i et svært kaldt klima. Anvendbarheten for denne beste 

miljøstyringspraksisen kan være begrenset for små bedrifter på grunn av investeringskostnadene. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i43)  Spesifikt energiforbruk (kWh/m2år) (b52)  Når det er mulig, foretrekkes vannvarmepumper og/eller geotermisk 

oppvarming/kjøling i stedet for vanlige varme- og kjølesystemer, og 

varmepumpene oppfyller kriteriene for EU-miljømerket og de beste 

energimerkingsklassene. 
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3.6.5. Effektiv belysning og effektivt elektrisk utstyr 

Beste miljøstyringspraksis er å installere kompaktlysrør og LED-belysning av passende størrelse i soner og med intelligent 

styring basert på bevegelse, naturlig lys og tid. Beste miljøstyringspraksis er også å optimere bygningskonstruksjon og 

innvendig utforming for å utnytte naturlig lys, idet det tas hensyn til virkningen av store glassflater på energiforbruket til 

oppvarming og kjøling. Når det gjelder elektrisk utstyr (hvitevarer og forbrukerelektronikk), bør det om mulig velges produkter 

med EU-miljømerket eller de beste energimerkingsklassene. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på innkvartering av alle typer og størrelser, herunder små bedrifter. 

Glødelamper og halogenlamper kan ofte erstattes direkte med kompaktlysrør og LED-lamper. Endring av bygninger for å 

optimere bruk av naturlig lys er begrenset til oppføringsfasen og renoveringsarbeider. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i44)  Den installerte belysningens effekt (W/m2) 

(i45)  Belysningsspesifikt energiforbruk 

(kWh/m2år) 

(i46)  Samlet elektrisitetsforbruk (kWh/m2år) 

(b53)  Den installerte belysningens effekt (W/m2). 

(b54)  Elektrisitetsforbruk til belysning ≤ 25 kWh per m2 oppvarmet og 

avkjølt gulvareal per år. 

(b55)  Samlet elektrisitetsforbruk≥ 80 kWh per m2 oppvarmet og avkjølt 

gulvareal per år. 

3.6.6. Fornybare energikilder 

Beste miljøstyringspraksis er å installere utstyr for produksjon av geotermisk energi, solenergi eller vindenergi der det er 

relevant, og kjøpe inn elektrisitet fra en faktisk leverandør av fornybar elektrisitet (dvs. påviselig supplerende). 

Anvendelse 

Potensialet for å utnytte særlige teknologier for fornybar energi på stedet avhenger av plasserings- og stedsspesifikke faktorer 

som klima, skygge, tilgjengelig areal osv. Investeringer i ordninger for fornybar energi som ikke er på stedet kan foretas av alle 

organisasjoner. Anvendbarheten for denne beste miljøstyringspraksisen kan være begrenset for små bedrifter på grunn av lang 

tilbakebetalingstid. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i11)  Prosentdel av sluttforbruk av energi som 

dekkes av fornybar energi som produseres 

på stedet (%) 

(i47)  Bruk av omsettelige fornybare sertifikater 

(j/n) 

(b56)  Det som tilsvarer 50 % av overnattingsstedets årlige energiforbruk 

produseres av fornybare kilder på stedet eller av eksterne påviselig 

supplerende fornybare energikilder. 

(b57)  100 % av elektrisiteten kommer fra sporbare fornybare 

elektrisitetskilder som ikke allerede er medregnet av en annen 

organisasjon eller inngår i den nasjonale gjennomsnittlige 

elektrisitetsproduksjonspakken, eller som er mindre enn to år 

gammel. 
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3.7. Restauranter og hotellkjøkken 

3.7.1. Miljøvennlig innkjøp av næringsmidler og drikkevarer 

Beste miljøstyringspraksis er å undersøke forsyningskjeden for næringsmidler og drikkevarer for å finne fram til miljømessig 

svake punkter og viktige kontrollpunkter, herunder valg av miljøsertifiserte produkter og utarbeiding av menyer for å unngå 

særlig skadelige ingredienser (f.eks. truede fiskearter og enkelte frukter utenfor sesongen), og sikre fornuftige porsjoner av kjøtt 

og melkeprodukter og at vegetariske alternativer er tilgjengelige. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle kjøkken. Kjøkken i landdistrikter kan ofte kjøpe inn næringsmidler 

på stedet. Større kjøkken kan ha større innflytelse på leverandørene. Små bedrifter kan også gjennomføre denne beste 

miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i48)  Prosentdel miljøsertifiserte ingredienser 

(etter verdi) % 

(b58)  Organisasjonen kan framlegge dokumenterte opplysninger, minst om 

opprinnelsesland, for alle hovedingredienser. 

(b59)  Minst 60 % av næringsmidlene og drikkevarene, etter innkjøpsverdi, 

er miljøsertifisert (f.eks. økologiske). 

3.7.2. Håndtering av organisk avfall 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere matavfall som kan unngås, ved nøye å utarbeide menyer og porsjonsstørrelser og sikre 

at alt organisk avfall sorteres og om mulig sendes til anaerob nedbryting, alternativt til forbrenning med energiutnytting eller 

kompostering lokalt/på stedet. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle kjøkken. Anaerob nedbryting er det foretrukne alternativet ved 

gjenvinning av avfall, men det kan være at det ikke er tilgjengelig overalt; i så fall kan avfallet sendes til forbrenning med 

energiutnytting eller kompostering. Små bedrifter kan også gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i49)  Produksjon av organisk avfall (kg per 
spisegjest) 

(i50)  Prosentdel av det organiske avfallet som 
sendes til anaerob nedbryting, alternativ 
energiutnytting, kompostering på stedet eller 
sendes til kompostering (%) 

(b60)  ≥ 95 % av det organiske avfallet sorteres og sendes ikke til 
deponering, men sendes om mulig til anaerob nedbryting. 

(b61)  Samlet produksjon av organisk avfall ≤ 0,25 kg per spisegjest, og 
produksjonavavfallsomkan.kg per spisegjest 0,18≥,unngås 

3.7.3. Optimert oppvask, rengjøring og bearbeiding av næringsmidler 

Beste miljøstyringspraksis er å velge effektivt vaskeutstyr, herunder vannbesparende spyleventiler med utløser til forskylling, 

effektive oppvaskmaskiner og dampkokere med egen vannforsyning, og overvåking og referansemåling av vannforbruket i 

kjøkken-/restaurantområder.  
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Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle kjøkken. Det vil kanskje være økonomisk lønnsomt å installere mer 

effektive oppvaskmaskiner bare dersom eksisterende oppvaskmaskiner nærmer seg slutten av levetiden eller trenger reparasjon. 

Små bedrifter kan også gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i51)  Kjøkkenets vannforbruk per spisegjest 
(l/spisegjest) 

(i52)  Prosentdel kjemikalier i oppvaskmidler og 
kjøkkenrengjøringsmidler med miljømerking 
(%) 

(i53)  Miljøvennlige innkjøp av effektivt 
kjøkkenutstyr (j/n) 

(b62)  Gjennomføring av en vannforvaltningsplan for kjøkkenet som 
omfatter overvåking og rapportering av kjøkkenets samlede 
vannforbruk uttrykt som vannforbruk per spisegjest, og 
identifikasjon av prioriterte tiltak for å redusere vannforbruket. 

(b63)  Minst 70 % av innkjøpsvolumet av kjemiske rengjøringsmidler 
(unntatt rengjøringsmidler til stekeovner) til oppvask og 
rengjøring har miljømerking (f.eks. EU-miljømerket). 

3.7.4. Optimert matlaging, ventilasjon og kjøling 

Beste miljøstyringspraksis er å velge effektivt utstyr til matlaging, herunder induksjonskokeplater eller følerstyrte 

gasskokeplater, effektivt kjøleutstyr som bruker naturlige kjølemidler som ammoniakk eller karbondioksid, og styre 

ventilasjonen etter behov. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle kjøkken. Det vil kanskje være økonomisk lønnsomt å installere mer 

effektivt utstyr til matlaging og kjøling bare dersom eksisterende utstyr nærmer seg slutten av levetiden. Små bedrifter kan 

også gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i54)  Spesifikt energiforbruk per spisegjest 
(kWh/spisegjest) 

(b64)  Gjennomføring av en energistyringsplan for kjøkkenet som omfatter 
overvåking og rapportering av kjøkkenets samlede energiforbruk 
uttrykt som energiforbruk per spisegjest, og identifikasjon av 
prioriterte tiltak for å redusere energiforbruket. 

3.8. Campingplasser 

3.8.1. Miljøopplæring av gjestene 

Beste miljøstyringspraksis er å gi gjestene interaktiv kunnskap om miljøspørsmål på stedet, herunder kurs, naturstier eller utstyr 

som lavkarbontransportmidler (sykler, elektriske sykler). 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle campingplasser og andre typer overnattingssteder (særlig i 

landdistrikter). Anvendbarheten for denne beste miljøstyringspraksisen kan være begrenset for små bedrifter med få ressurser.  
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Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i55)  Informasjon/opplæringstilbud om 

miljøspørsmål er tilgjengelig for gjestene 

(j/n) 

(i56)  Lavkarbontransportmidler (f.eks. sykler) er 

tilgjengelige for gjestene (j/n) 

(b65)  Overnattingsstedet oppfordrer til og fremmer miljømessig ansvarlig 

atferd og miljømessig ansvarlige aktiviteter og tilbyr opplæring i 

miljøspørsmål for gjestene gjennom aktiviteter og kurs på stedet. 

3.8.2. Miljøstyring av utendørsområder 

Beste miljøstyringspraksis er å maksimere det biologiske mangfoldet på stedet ved å plante arter som er hjemmehørende i 

området og sette opp grønne eller brune tak og vegger. Beste miljøstyringspraksis er å minimere vannforbruket til vanning og 

bruke gråvann eller regnvann. Beste miljøstyringspraksis er å redusere lysforurensning fra utendørs belysning (f.eks. ved å 

bruke lavtrykksnatriumlamper med riktig vinkel) og redusere støyforurensning fra utendørs arrangementer ved å installere 

lydbarrierer og håndheve strenge regler for når slike arrangementer skal avsluttes. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle campingplasser og andre typer overnattingssteder (særlig i 

landdistrikter), herunder små bedrifter. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i4)  Gjennomføring av en plan for forvaltning av 

biologisk mangfold (j/n) 

(b66)  Opprettholde eller øke det biologiske mangfoldet på stedet ved å 

plante arter som er hjemmehørende i området, skape tilfluktsteder 

for lokale dyrearter og sette opp grønne eller brune tak der det er 

mulig, og ved å minimere mengden kjemiske stoffer og lys- og 

støyforurensning. 

(b67)  Minimere lysforurensning og forstyrrelser av plante- og dyrelivet 

ved å installere tids- eller følerstyrte effektive lyskilder til ekstern 

belysning med riktig vinkel som ikke gir opplys. 

(b68)  Redusere vannforbruket mest mulig ved å plante arter som er 

hjemmehørende i området og ldekke til jorden, og ved å installere 

kontrollerte vanningsanlegg som om mulig bruker gråvann. 

3.8.3. Energieffektivitet og anlegg for fornybar energi på campingplasser 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere energiforbruket til vannoppvarming, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg og 

belysning ved å installere vannbesparende armatur, isolere bygningene godt og installere lysrør eller LED-belysning samt 

installere også kapasitet for produksjon av fornybar energi på stedet (f.eks. solenergi til vannoppvarming). I tillegg kan varme 

gjenvinnes fra gråvann fra vaskerom ved hjelp av en varmepumpe. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle campingplasser. Hvilken særlig teknologi for fornybar energi som 

kan installeres, avhenger av forholdene på hvert enkelt sted. Små bedrifter kan gjennomføre denne beste 

miljøstyringspraksisen fullt ut.  
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Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i57)  Spesifikt energiforbruk per overnatting 

(kWh/overnatting) 

(i11)  Prosentdel av sluttforbruk av energi som 

dekkes av fornybar energi som produseres 

på stedet (%) 

(i47)  Bruk av omsettelige fornybare 

sertifikater(j/n) 

(b69)  Spesifikt sluttforbruk av energi (unntatt fornybar energi som 

produserespåer.kWh per overnatting 2,0≥(stedet 

(b70)  100 % av elektrisiteten kommer fra sporbare fornybare 

elektrisitetskilder som ikke allerede er medregnet av en annen 

organisasjon eller inngår i den nasjonale gjennomsnittlige 

elektrisitetsproduksjonspakken, eller som er mindre enn to år 

gammel. 

3.8.4. Fornuftig bruk av vann på campingplasser 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere vannforbruket ved å installere vannbesparende kraner og dusjer, tidsbryter på dusjene 

og vannbesparende toaletter med dobbelspyling samt urinaler uten spyling. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle campingplasser. Små bedrifter kan gjennomføre denne beste 

miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i23)  Vannforbruk per overnatting (l/overnatting) 

(i25)  Vannmengde i dusjer, vannkraner på bad, 

urinaler og toalettspyling (l/min eller 

l/spyling) 

(b71)  Samlet vannforbruk ≤ 94 liter per overnatting på fire- og 

femstjerners campingplasser med full service, og vannforbruk 

≤ 58 liter per overnatting på alle andre campingplasser. 

3.8.5. Minimering av avfall på campingplasser 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere produksjonen av restavfall ved å gjennomføre avfallsforebygging, sørge for 

hensiktsmessige ordninger for avfallssortering på stedet og ved å inngå avtaler med avfallsgjenvinningstjenester. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen får anvendelse på alle campingplasser. Det er mindre rom for avfallsforebygging enn på 

andre typer overnattingssteder fordi det meste av avfallet stammer fra gjestenes innkjøp. Små bedrifter kan gjennomføre denne 

beste miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Usortert mengde avfall per overnatting 

(kg/overnatting) 

(b72)  Samletmengderestavfallsomsendestilerkg 0,2≥,sluttbehandling 

per overnatting. 
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3.8.6. Naturlige svømmebassenger 

Beste miljøstyringspraksis er å anlegge et naturlig svømmebasseng eller bygge om et eksisterende svømmebasseng til et 

naturlig svømmebasseng. 

Anvendelse 

Denne beste miljøstyringspraksisen kan gjennomføres på alle campingplasser og andre typer overnattingssteder (særlig i 

landdistrikter). Små bedrifter kan gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen fullt ut. 

Samband mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i58)  Anlegging av et naturlig svømmebasseng 

(j/n) 

(b73)  Svømmebassenget/-bassengene på stedet har et naturlig plantebasert 

filtreringssystem som renser vannet i henhold til den påkrevde 

hygienestandarden. 
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4. ANBEFALTE SEKTORSPESIFIKKE SENTRALE INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON 

Følgende tabell viser et utvalg av sentrale indikatorer for miljøprestasjon for organisasjoner i turistsektoren. Disse er en delgruppe av alle indikatorene som er nevnt i kapittel 3. Tabellen består av 

seks deler: den første inneholder en liste over indikatorer som får anvendelse på alle aktører i sektoren (overgripende); mens deretter følger delén del for hver hovedaktør som er omfattet av 

dette sektorvise referansedokumentet (forvaltere av reisemål, reisearrangører og reisebyråer, overnattingssteder, restaurant- og hotellkjøkken og campingplasser). 

Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

OVERGRIPENDE 

1.  Gjennomføring av en 

miljøstyringsordning 

(j/n) Indikatoren angir om 

organisasjonen gjennomfører en 

miljøstyringsordning Denne 

indikatoren kan anvendes av alle 

aktører i turistsektoren, (dvs. 

forvaltere av reisemål, 

reisearrangører, leverandører av 

overnattingstjenester, leverandører 

av næringsmidler og drikke, 

transportforetak og 

aktivitetsarrangører). 

Per sted 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Alle Egnede indikatorer brukes til løpende å overvåke alle 

relevante aspekter ved miljøprestasjonen, herunder aspekter 

som er vanskelige å måle, og indirekte aspekter som 

virkninger på det biologiske mangfoldet. (BEMP 3.1.1) 

Alt personale får opplysninger om miljømålene og 

opplæring i relevante tiltak for miljøstyring. (BEMP 3.1.1) 

Beste miljøstyringspraksis gjennomføres der det er relevant. 

(BEMP 3.1.1) 

2.  Prosentdel av produkter 

og tjenester som 

oppfyller bestemte 

miljøkriterier 

% Indikatoren viser til vurderingen 

av forsyningskjeden, basert på 

valg av produkter/tjenester som 

oppfyller bestemte miljøkriterier 

og sertifiseringer (f.eks. EU-

miljømerket). 

Per sted 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Alle Organisasjonen har brukt livssyklusprinsippet til å 

identifisere forbedringsalternativer for alle større 

forsyningskjeder som påvirker miljømessig svake punkter. 

(BEMP 3.1.2) 

≥ 97 % av kjemikaliene (etter vekten av det virksomme

stoffet eller den innkjøpte mengden) som brukes i 

overnattings- og restaurantlokaler er sertifisert i samsvar 

med et ISO type I-miljømerke (eller det kan dokumenteres 

at det er det mest miljøvennlige alternativet som er 

tilgjengelig). (BEMP 3.1.2) 

≥ 97 % av alt tre, alt papir og all papp som kjøpes av

overnattingssteder og restauranter, er gjenvunnet eller 

miljøsertifisert (miljømerket, FSC, PEFC). (BEMP 3.1.2) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

FORVALTERE AV REISEMÅL 

1.  Gjennomføring av en 

bærekraftig plan for 

reisemålet 

(j/n) Indikatoren angir om forvalteren 

av reisemålet gjennomfører en 

bærekraftig plan for reisemålet 

som behandler sentrale 

miljøutfordringer på reisemålet, 

omfatter hele reisemålet og 

samordner alle relevante berørte 

aktører. 

Reisemål Alle Gjennomføring av en plan for reisemålet som: (i) omfatter 

hele reisemålområdet, (ii) omfatter samordning mellom alle 

relevante offentlige og private aktører, (iii) tar for seg 

viktige miljøproblemer på reisemålet. (BEMP 3.2.1) 

2.  Gjennomføring av en 

plan for forvaltning av 

biologisk mangfold 

(j/n) Indikatoren viser til 

gjennomføringen av en plan for 

forvaltning av biologisk mangfold 

på reisemålet. 

Reisemål Biologisk mangfold Minimere og kompensere for biologisk mangfold som 

fortrenges av turistutviklingen, slik at det biologiske 

mangfoldet på reisemålet opprettholdes eller økes i områder 

med stor naturverdi og økes i forringede områder. (BEMP 

3.2.2) 

3.  Daglig vannforbruk per 

gjest 

l/overnatting Vannmengde som i gjennomsnitt 

brukes av hver gjest på reisemålet. 

Reisemål Vann Gjennomsnittlig vannforbruk for turister ≤ 200 liter per 

overnatting. (BEMP 3.2.3) 

4.  Prosentdel av spillvann 

som går til sekundær 

eller tertiær rensing 

% Prosentdel av spillvannet som 

produseres på reisemålet, og som 

gjennomgår sekundær eller tertiær 

behandling i høysesongen. 

Reisemål Vann Tjenester, herunder offentlig transport, vannforsyning, 

rensing av spillvann og avfallsgjenvinning, er utformet for å 

håndtere etterspørselstoppen og sikre bærekraftig turisme 

på reisemålet. (BEMP 3.2.3) 

≥ 95 % av spillvannet som produseres på reisemålet, 

gjennomgår minst sekundær behandling, eller tertiær 

behandling ved utslipp til følsomme resipienter, herunder i 

høysesongen. (BEMP 3.2.3) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

5.  Prosentdel av 

kommunalt fast avfall 

som sendes til 

gjenvinning eller 

anaerob nedbryting 

% Prosentdel av kommunalt fast 

avfall som samles inn på 

reisemålet og sendes til 

gjenvinning eller anaerob 

nedbryting. 

Reisemål Avfall ≥95avkommunaltfastavfallsendesikketil,deponering%

men går heller til gjenvinning eller anaerob nedbryting. 

(BEMP 3.2.3) 

6.  Prosentdel av reiser som 

turister foretar med 

offentlig transport, til 

fots og på sykkel på 

reisemålet 

% Prosentdel av reiser på et reisemål 

som turister foretar med offentlig 

transport, til fots og på sykkel. 

Reisemål Utslipp Tjenester, herunder offentlig transport, vannforsyning, 

rensing av spillvann og avfallsgjenvinning, er utformet for å 

håndtere etterspørselstoppen og sikre bærekraftig turisme 

på reisemålet. (BEMP 3.2.3) 

≥ 80 % av turistenes reiser i byreisemål foretas med 

offentlig transport, til fots og på sykkel. (BEMP 3.2.3) 

7.  Prosentdel av 

etterspørsel etter 

sluttenergi som dekkes 

av fornybar energi som 

produseres på stedet 

% Forholdet mellom fornybar energi 

som produseres på stedet på 

reisemålet, og reisemålets samlede 

energietterspørsel uttrykt som 

sluttenergi. 

Reisemål Utslipp — 

(BEMP 3.2.3) 

REISEARRANGØRER OG REISEBYRÅER 

1.  Spesifikke utslipp av 

klimagasser fra transport 

kg CO2/passasjer-

km 

Forbruket av drivstoff/energi for 

fly, busser, turvogner og tog som 

er under reisearrangørenes 

kontroll, overvåkes, og 

transportunderleverandører må 

framlegge slike opplysninger. 

Organisasjonens 

fly-/kjøretøyflåte 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

Reisearrangører tilbyr ikke flyginger til: (i) reisemål som er 

mindre enn 700 km borte, (ii) reisemål som er inntil 

2 000 km borte, ved opphold på mindre enn åtte dager eller 

reisemål som er mer enn 2 000 km borte, ved opphold på 

mindre enn 14 dager. (BEMP 3.3.1) 

Reisearrangørenes flyflåter har et gjennomsnittlig spesifikt 

drivstofforbruk på ≤ 2,7 liter per 100 passasjerkilometer. 

(BEMP 3.3.1) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

     Turvogn- eller bussflåten har et gjennomsnittlig 

drivstofforbruk på ≤ 0,75 liter per 100 passasjerkilometer, 

og minst 90 % av flåten oppfyller EURO V eller benytter 

alternative drivstoffsystemer. (BEMP 3.3.1) 

2.  Prosentdel av 

klimagassutslipp fra 

transport som 

kompenseres med 

godkjente klimakvoter 

for CO2 

% Prosentdel av CO2-utslipp som 

kompenseres med kjøp av 

sertifiserte klimakvoter for CO2. 

Ved kompensasjon av utslipp fra 

luftfart bør det brukes en passende 

indeksfaktor for strålingspådriv. 

Organisasjonens 

fly-/kjøretøyflåte 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

Utslipp av klimagasser fra transport for alle pakker som 

selges, kompenseres automatisk ved direkte investeringer i 

prosjekter for å unngå utslipp av klimagasser eller ved kjøp 

av godkjente klimakvoter for CO2. (BEMP 3.3.1) 

3.  Prosentdel av 

leverandører av 

overnattingstjenester 

(etter overnattinger eller 

salgsverdi) som 

oppfyller spesifikke 

miljøkriterier 

% Denne indikatoren gjelder 

miljøstandarder som er sertifisert 

av tredjemann (f.eks. EU-

miljømerket, det nordiske 

svanemerket) samt oppfyllelse av 

bestemte krav. 

Organisasjon Alle ≥90avleverandøreneavbasertpå,overnattingstjenester%

salgsverdi eller overnattinger, oppfyller en gruppe 

miljøkrav (som fortrinnsvis er godkjent ved 

tredjemannssertifisering). (BEMP 3.3.2) 

4.  Prosentdel av tjenester 

som omfattes av 

miljøforbedring på 

reisemålet 

% Indikatoren viser til prosentdelen 

av tjenester som reisearrangøren 

har bidratt til å forbedre på hvert 

stort reisemål. 

Reisemål og 

organisasjon 

Alle Reisearrangøren fremmer miljøforbedring ved å: (i) 

forbedre prestasjonen i forsyningskjeden, (ii) påvirke 

forvaltningen av reisemålet, (iii) innføre direkte 

forbedringsordninger. (BEMP 3.3.3) 

5.  Prosentdel solgte 

ledende bærekraftige 

reiser (f.eks. 

miljømerkede) (etter 

salgsverdi) 

% Prosentdel ledende bærekraftige 

reiser etter salgsverdi (f.eks. det 

østerrikske miljømerket for 

reisepakker) av det samlede antall 

reiser som reisearrangøren har 

solgt. 

Organisasjon Alle Reisearrangøren fremmer bærekraftige turistpakker i sitt 

generelle reklamemateriell. (BEMP 3.3.4) 

Ledende bærekraftige turistpakker (f.eks. det østerrikske 

miljømerket for reisepakker) utgjør en salgsandel på ≥ 10 

%. (BEMP 3.3.4) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

     Reisearrangøren bruker effektive markedsførings- og 

kommunikasjonsmetoder for å fremme mer bærekraftige 

valg når det skal velges turistpakker. (BEMP 3.3.4) 

Reisearrangøren gir alle kundene særskilte og 

holdningsskapende opplysninger om reisemålet for å 

fremme bærekraftig atferd på reisemålet. (BEMP 3.3.4) 

6.  Papirforbruk per kunde g/kunde Papirforbruk per kunde. Organisasjon Materialeffektivitet 

Avfall 

Utslipp 

Kontor- og reklamemateriell på papir: (i) unngås når det er 

mulig, (ii) det brukes 100 % resirkulert eller miljøsertifisert 

papir (f.eks. miljømerket, FSC, PEFC), (iii) trykkes av 

trykkerier med miljøsertifisering (f.eks. EMAS, 

ISO 14001). (BEMP 3.3.5) 

7.  Miljøsertifisering av 

papir og trykksaker 

(j/n) Denne indikatoren viser til om 

papiret som brukes, er 

miljøsertifisert (f.eks. EU-

miljømerket, FSC) og er trykket 

av miljøsertifiserte trykkerier. 

Organisasjon Materialeffektivitet 

Avfall 

Kontor- og reklamemateriell på papir: (i) unngås når det er 

mulig, (ii) det brukes 100 % resirkulert eller miljøsertifisert 

papir (f.eks. miljømerket, FSC, PEFC), (iii) trykkes av 

trykkerier med miljøsertifisering (f.eks. EMAS, 

ISO 14001). (BEMP 3.3.5) 

8.  Spesifikke CO2-utslipp 

fra kontor- og 

detaljistvirksomhet 

kg CO2/kunde 

kg CO2/m
2·år 

Denne indikatoren måler mengden 

CO2 fra detaljist- og 

kontorvirksomhet. Den kan 

uttrykkes som utslipp per kunde 

eller utslipp per detaljist- og 

kontorareal og år. 

Organisasjon Utslipp Planer for styring av energi og klimagasser gjennomføres, 

og utslipp av energi og klimagasser fra detaljist- og 

kontorvirksomhet rapporteres og uttrykkes per m2 detaljist- 

og kontorareal per år og per kunde. (BEMP 3.3.5) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

9.  Årlig vannforbruk i 

kontorbygninger per 

ansatt 

l/ansatt·år Denne indikatoren viser til det 

årlige vannforbruket i 

kontorbygninger dividert med 

antall ansatte som arbeider i disse 

bygningene. 

Organisasjon Vann Vannforbruketerm3 per ansatt per år. (BEMP 3.3.5) 2,0≥ 

OVERNATTINGSSTEDER 

1.  Vannforbruk per 

overnatting 

l/overnatting Vannforbruket på 

overnattingsstedet måles i et helt 

år, uttrykt per antall overnattinger. 

Vannforbruket for store 

svømmebassenger eller 

restauranter som betjener en høy 

andel gjester som ikke bor på 

stedet, kan utelukkes fra 

indikatoren for referansemåling av 

overnattingssteder. 

Per hotell eller 

tilsvarende 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Bruk av 

delmåling av 

overnattings-

arealer 

Vann Gjennomføring av en stedsspesifikk plan for 

vannforvaltning som omfatter: (i) bruk av delmåling og 

referansemåling av alle prosesser og områder med høyt 

vannforbruk, (ii) regelmessig kontroll og vedlikehold av 

vannsystemets «lekkasjepunkter» og utstyr. (BEMP 3.4.1) 

Samletvannforbruk140lperovernattingpå-fullservice≥

hotellerog100lperovernattingpåovernattingssteder der≥ 

de fleste badene deles av flere rom (f.eks. vandrerhjem). 

(BEMP 3.4.1) 

2.  Mengde vasketøy per 

overnatting 

kg vasketøy/ 

overnatting 

Samlet mengde vasketøy per 

overnatting. Denne indikatoren 

påvirkes av ombruksgrad, 

tekstilmengde, størrelse og tetthet. 

Per lokale Vann 

Energieffektivitet 

En reduksjon av vasketøy ved ombruk av håndklær og 

sengetøy på minst 30 %. (BEMP 3.4.3) 

3.  Forbruk av kjemiske 

produkter til rengjøring 

og oppvask uttrykt som 

virksomme kjemiske 

stoffer per overnatting 

g/overnatting Denne indikatoren omfatter alle 

kjemiske produkter til rengjøring 

og oppvask (unntatt 

tekstilvaskemidler, spesielle 

rengjøringsmidler og kjemikalier 

til svømmebassenger). Mengden 

som skal oppgis, skal uttrykkes 

som virksomme kjemiske stoffer. 

Per lokale Avfall Forbruk av kjemiske produkter til rengjøring og oppvask 

(unntatt tekstilvaskemidler, spesialrengjøringsmidler og 

kjemikalier til svømmebassenger) ≤ 10 gram virksomme 

stoffer per overnatting. (BEMP 3.4.3) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

4.  Prosentdel kjemikalier 

og tekstiler med ISO 

type I-miljømerking (%) 

% Prosentdel av anvendte 

kjemikalier (til rengjøring, såper, 

sjampo osv.) og tekstiler med ISO 

type I-miljømerking. 

Per lokale Avfall Minst 80 % (etter vekten av det virksomme stoffet eller den 

innkjøpte mengden) av allrengjøringsmidler, 

sanitærrengjøringsmidler, såper og sjampo som brukes på 

overnattingsstedet, er tildelt et ISO type I-miljømerke 

(f.eks. EU-miljømerket). (BEMP 3.4.3) 

5.  Vannforbruk per kg 

vasketøy 

l/kg vasketøy Denne indikatoren måler 

vannforbruket for hele 

vaskesyklusen per kg vasketøy. 

Per vaskeri som 

overnattings-

stedet bruker 

Vann For vaskerivirksomhet i liten skala har alle nye 

husholdningsvaskemaskiner en EU-energimerking på A+++ 

og vaskemaskiner for kommersiell bruk har et 

gjennomsnittligvannforbrukpå.l per kg vasketøy 7 ≥ 

Samlet vannforbruk i hele vaskesyklusen for 

vaskerivirksomhet i stor skalapål per kg tekstiler for 5≥ 

vasketøyfraovernattingsstederogpål per kg tekstiler 9≥ 

for vasketøy fra restauranter. (BEMP 3.4.5) 

6.  Energiforbruk per kg 

vasketøy 

kWh/kg vasketøy Denne indikatoren måler 

energiforbruket for hele 

vaskesyklusen per kg vasketøy. 

Per vaskeri som 

overnattings-

stedet bruker 

Energieffektivitet Samlet energiforbruk for vasking i liten skalapåstedetpå≥

2,0 kWh per kg tekstiler, for tørket og ferdig vasketøy. 

(BEMP 3.4.4) 

Samlet energiforbruk for hele vaskeprosessen for tørket og 

ferdigvasketøyistorskalapå0,90kWhperkgtekstiler≥

for vasketøy fra overnattingssteder og på ≤ 1,45 kWh per 

kg tekstiler for vasketøy fra restauranter. (BEMP 3.4.5) 

7.  Prosentdel vaskemidler 

med miljømerking 

% Prosentdel miljømerkede 

vaskemidler som brukes til 

vasking. 

Per vaskeri som 

overnattings-

stedet bruker 

Avfall Minst 80 % av vaskemidlene som brukes til vasking i liten 

skala (etter vekten av det virksomme stoffet eller den 

innkjøpte mengden) er tildelt et ISO type I-miljømerke 

(f.eks. det nordiske svanemerket, det tyske miljømerket 

«Blaue Engel», EU-miljømerket). (BEMP 3.4.4) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

     For vaskerivirksomhet i stor skala, utelukkende bruk av 

tekstilvaskemidler for profesjonell bruk som er i samsvar 

med ISO type I-miljømerking (f.eks. EU-miljømerket, det 

nordiske svanemerket), anvendt i passende doser. 

(BEMP 3.4.5) 

8.  Vaskeritjeneste med 

miljømerking 

(j/n) Denne indikatoren viser til avtalen 

som er inngått med en ekstern 

leverandør av vaskeritjenester 

med ISO type I-miljømerking. 

Per vaskeri som 

overnattings-

stedet bruker 

Vann 

Energieffektivitet 

All utkontraktert vasking utføres av en leverandør som er 

tildelt et ISO type I-miljømerke (f.eks. det nordiske 

svanemerket), og all vaskerivirksomhet i stor skala på 

stedet eller vaskerivirksomhet som er utkontraktert til ikke-

sertifiserte leverandører, oppfyller de relevante 

standardverdiene for referansemåling. (BEMP 3.4.5) 

9.  Gjennomføring av en 

miljøstyringsplan for 

svømmebassenger 

(j/n) Gjennomføringen av en 

miljøstyringsplan for 

svømmebassenger omfatter 

overvåking av vann, energi og 

kjemikalier. 

Per lokale Vann 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Gjennomføring av en effektivitetsplan for 

svømmebassenger og spaområder som omfatter: (i) 

referansemåling av spesifikt vann-, energi- og 

kjemikalieforbruk i svømmebassenger og spaområder, 

uttrykt per m2 av bassengets overflateareal og per 

overnatting, (ii) minimering av forbruket av klor gjennom 

optimert dosering og bruk av supplerende 

desinfeksjonsmetoder som ozonbehandling og UV-

behandling. (BEMP 3.4.6) 

10.  Gjenvinning av gråvann 

eller regnvann 

(j/n) Denne indikatoren angir om det er 

installert og om det brukes et 

system som benytter gråvann til 

innendørs eller utendørs formål 

(f.eks. vanning), eller som 

benytter regnvann til innendørs 

formål (f.eks. toalettspyling). 

Per lokale 

På organisasjons-

nivå: % av 

lokalene 

Vann Installering av et system for gjenvinning av regnvann som 

dekker behovet for intern bruk av vann og/eller et system 

for gjenvinning av gråvann som dekker behovet for intern 

eller ekstern bruk av vann. (BEMP 3.4.7) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

11.  Avfallsproduksjon per 

overnatting 

kg/overnatting Denne indikatoren viser til den 

samlede produksjonen av avfall 

(sortert og usortert). 

Formålet er å vurdere hvor 

effektive tiltakene for forebygging 

av avfall er (f.eks. ombruk). 

Minst per hotell 

eller tilsvarende 

(kan slås sammen 

på 

organisasjonsnivå) 

Per kildeområde 

(f.eks. kjøkken, 

rengjøring) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

Samlet avfallsproduksjon (sortert pluss usortert) ≤ 0,6 kg 

per overnatting. (BEMP 3.5.1) 

12.  Prosentdel av avfall som 

sendes til gjenvinning 

% Denne indikatoren angir mengden 

avfall (uttrykt i vekt) som samles 

inn for seg og sendes til 

gjenvinning. 

Per hotell eller 

tilsvarende 

(kan slås sammen 

på 

organisasjonsnivå) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

Minst 84 % av avfallet, uttrykt i vekt, sendes til 

gjenvinning. (BEMP 3.5.2) 

13.  Usortert mengde avfall 

per overnatting 

kg/overnatting Denne indikatoren måler mengden 

usortert avfall (som ikke sendes til 

gjenvinning). 

Per hotell eller 

tilsvarende 

(kan slås sammen 

på 

organisasjonsnivå) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

Usortert avfall som sendes til sluttbehandling,erkg 0,16 ≥ 

per overnatting. (BEMP 3.5.2) 

14.  Virkningsgraden ved 

rensing av spillvann på 

stedet 

% av BOD5, COD, 

samlet mengde 

nitrogen, samlet 

mengde fosfor som 

fjernes 

Konsentrasjon av 

BOD5, COD, samlet 

mengde nitrogen, 

samlet mengde 

fosfor i det endelige 

spillvannet (mg/l) 

Denne indikatoren viser til ytelsen 

i anlegg for rensing av spillvann 

på stedet (dersom de finnes). 

Per hotell eller 

tilsvarende 

Avfall 

Vann 

Dersom det ikke er mulig å sende spillvann til et sentralt 

renseanlegg, omfatter rensing av spillvann på stedet 

forbehandling (siling/filtrering, utjevning og sedimentering) 

fulgt av biologisk behandling med > 95 % fjerning av 

BOD5, > 90 % nitrifikasjon og (ekstern) anaerob nedbryting 

av overflødig slam. (BEMP 3.5.3) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

15.  Gjennomføring av en 

stedsspesifikk plan for 

energistyring 

(j/n) Indikatoren angir om det 

gjennomføres en stedsspesifikk 

plan for energistyring som 

omfatter bruk av delmåling av alle 

viktige prosesser med høyt 

energiforbruk og om primært 

energiforbruk og energirelaterte 

CO2-utslipp beregnes og 

rapporteres. 

Per hotell eller 

tilsvarende og på 

organisasjons-

nivå 

(sammenlagt 

verdi) 

Energieffektivitet Gjennomføring av en stedsspesifikk plan for energistyring 

som omfatter: (i) bruk av delmåling og referansemåling av 

alle prosesser med høyt energiforbruk, (ii) beregning og 

rapportering av primært energiforbruk og energirelaterte 

CO2-utslipp. (BEMP 3.6.1) 

16.  Spesifikt energiforbruk kWh/m2·år Samlet energiforbruk per 

arealenhet og per år uttrykt som 

sluttenergi. 

Fornybar energi som produseres 

på stedet, bør ikke trekkes fra. 

Dersom energi til oppvarming og 

kjøling kan skilles fra energi brukt 

til andre prosesser, anbefales det å 

rapportere dem hver for seg. 

Per hotell eller 

tilsvarende og på 

organisasjons-

nivå 

(sammenlagt 

verdi) 

Energieffektivitet For eksisterende bygninger, sluttforbruk av energi til 

varme-, ventilasjons- ogklimaanleggogvannoppvarming≥

75 kWh,ellersamletsluttforbrukavenergikWh, per 180 ≥ 

m2 oppvarmet og avkjølt areal per år. (BEMP 3.6.1, 3.6.2 

og 3.6.3) 

For nye bygninger oppfyller energiytelsen standardene 

Minergie P eller PassiveHouse eller tilsvarende. (BEMP 

3.6.2 og 3.6.3) 

Når det er mulig, foretrekkes vann-varmepumper og/eller 

geotermisk oppvarming/kjøling i stedet for vanlige varme- 

og kjølesystemer, og varmepumpene oppfyller kriteriene 

for EU-miljømerket. (BEMP 3.6.4) 

SamletelektrisitetsforbrukkWh per m2år (oppvarmet 80≥ 

og avkjølt gulvareal). (BEMP 3.6.5) 

17.  Den installerte 

belysningens effekt 

W/m2 Den installerte belysningens 

forbruk for å dekke 

belysningsbehovet per arealenhet. 

Per hotell eller 

tilsvarende 

Energieffektivitet Den installerte belysningens effekt (W/m2). (BEMP 3.6.5) 

Elektrisitetsforbruk til belysning ≤ 25 kWh per m2år 

(oppvarmet og avkjølt gulvareal). (BEMP 3.6.5) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

  En alternativ god teknisk indikator 

er lumen/m2, men 

miljøprestasjonen er nærmere 

knyttet til installert effekt målt i 

W/m2. 

  Samlet elektrisitetsforbrukkWh per m2år (oppvarmet 80 ≥ 

og avkjølt gulvareal). (BEMP 3.6.5) 

18.  Prosentdel av 

sluttforbruk av energi 

som dekkes av fornybar 

energi som produseres 

på stedet 

% Forholdet mellom fornybar energi 

som produseres på 

overnattingsstedet, og stedets 

samlede energiforbruk uttrykt som 

sluttenergi. 

Per hotell eller 

tilsvarende og på 

organisasjons-

nivå 

(sammenlagt 

verdi) 

Energieffektivitet Det som tilsvarer 50 % av overnattingsstedets årlige 

energiforbruk produseres av fornybare kilder på stedet. 

(BEMP 3.6.6) 

19.  Bruk av godkjente 

sertifikater for fornybar 

energi 

(j/n) Denne indikatoren angir om 

overnattingsstedet kjøper 

sertifisert fornybar energi eksternt 

(f.eks. fornybar elektrisitet). 

Sertifiseringen skal sikre at den 

innkjøpte fornybare energien ikke 

allerede er medregnet av en annen 

organisasjon eller inngår i den 

nasjonale gjennomsnittlige 

elektrisitetsproduksjonspakken. 

Per hotell eller 

tilsvarende og på 

organisasjons-

nivå 

(sammenlagt 

verdi) 

Energieffektivitet 100 % av elektrisiteten kommer fra sporbare fornybare 

elektrisitetskilder som ikke allerede er medregnet av en 

annen organisasjon eller inngår i den nasjonale 

gjennomsnittlige elektrisitetsproduksjonspakken, eller som 

er mindre enn to år gammel. (BEMP 3.6.6) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

RESTAURANTER OG HOTELLKJØKKEN 

1.  Prosentdel 

miljøsertifiserte 

ingredienser (etter verdi) 

% Denne indikatoren viser til 

ingredienser som er sertifisert i 

henhold til relevante 

miljøstandarder (f.eks. 

økologiske, MSC). 

Per innkjøpt 

hovedingrediens 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Alle Organisasjonen kan framlegge dokumenterte opplysninger, 

minst om opprinnelsesland, for alle hovedingredienser. 

(BEMP 3.7.1) 

Minst 60 % av næringsmidlene og drikkevarene, etter 

innkjøpsverdi, er miljøsertifisert (f.eks. økologiske). 

(BEMP 3.7.1) 

2.  Produksjon av organisk 

avfall per spisegjest 

kg/spisegjest Samlet mengde organisk avfall 

som er produsert dividert med 

antall framsatte kuverter 

(spisegjester). 

Per kjøkken eller 

hotell (kan slås 

sammen på 

organisasjons-

nivå) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

Samlet produksjon av organisk avfall ≤ 0,25 kg per 

spisegjest, og produksjon av avfall som kan unngås, ≤

0,18 kg per spisegjest. (BEMP 3.7.2) 

3.  Prosentdel av det 

organiske avfallet som 

sendes til anaerob 

nedbryting, alternativ 

energiutnytting, 

kompostering på stedet 

eller sendes til 

kompostering 

% Restauranter og hotellkjøkken bør 

rapportere separat mengden 

organisk avfall som går til 

anaerob nedbryting, alternativ 

energiutnytting, kompostering på 

stedet eller sendes til 

kompostering, som prosentdel av 

samlet mengde produsert organisk 

avfall. 

Per kjøkken eller 

hotell (kan slås 

sammen på 

organisasjons-

nivå) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

≥av det organiske avfallet sorteres og sendes ikke til % 95 

deponering, men sendes om mulig til anaerob nedbryting 

eller alternativ energiutnytting. (BEMP 3.7.2) 

4.  Kjøkkenets vannforbruk 

per spisegjest 

l/spisegjest Forholdet mellom kjøkkenets 

samlede vannforbruk og antall 

framsatte kuverter (spisegjester). 

Minst per 

kjøkken eller 

hotell (kan slås 

sammen på 

organisasjons-

nivå) 

Per prosess 

Vann 

Energieffektivitet 

Gjennomføring av en vannforvaltningsplan for kjøkkenet 

som omfatter overvåking og rapportering av kjøkkenets 

samlede vannforbruk uttrykt som vannforbruk per 

spisegjest, og identifikasjon av prioriterte tiltak for å 

redusere vannforbruket. (BEMP 3.7.3) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

  Flere prosesser bidrar til 

vannforbruket, og ideelt sett bør 

derfor overvåking skje på 

prosessnivå (oppvask, kraner, 

dampkoker osv.). 

   

5.  Prosentdel kjemikalier i 

oppvaskmidler og 

kjøkkenrengjøringsmidl

er med miljømerking 

% Denne indikatoren angir 

prosentdelen kjemikalier til 

oppvask og kjøkkenrengjøring 

med ISO type I-miljømerking. 

Per lokale Avfall Minst 70 % av innkjøpsvolumet av kjemiske 

rengjøringsmidler (unntatt rengjøringsmidler til stekeovner) 

til oppvask og rengjøring har miljømerking (f.eks. EU-

miljømerket). (BEMP 3.7.3) 

6.  Spesifikt energiforbruk 

per spisegjest 

kWh/spisegjest Kjøkkenets samlede energiforbruk 

dividert med antall kuverter. 

Denne indikatoren omfatter alle 

energikilder (f.eks. elektrisitet, 

naturgass, LPG). 

Flere prosesser bidrar til 

energiforbruket, og ideelt sett bør 

derfor overvåking skje på 

prosessnivå (matlaging, kjøling, 

oppvask osv.). 

Minst per 

kjøkken eller 

hotell (kan slås 

sammen på 

organisasjons-

nivå) 

Per prosess 

Energieffektivitet Gjennomføring av en energistyringsplan for kjøkkenet som 

omfatter overvåking og rapportering av kjøkkenets samlede 

energiforbruk uttrykt som energiforbruk per spisegjest, og 

identifikasjon av prioriterte tiltak for å redusere 

energiforbruket. (BEMP 3.7.4) 

CAMPINGPLASSER 

1. Informasjon/opplæringst

ilbud om miljøspørsmål 

er tilgjengelig for 

gjestene (j/n) 

(j/n) Denne indikatoren gjelder 

tilgangen til for eksempel 

opplysninger om transportmidler 

med liten miljøvirkning (f.eks. 

sykler, offentlig transport, 

elektriske kjøretøyer), tilbud om 

kurs som tar for seg 

miljøspørsmål, og naturstier. 

Per campingplass Alle Overnattingsstedet oppfordrer til og fremmer miljømessig 

ansvarlig atferd og miljømessig ansvarlige aktiviteter og 

tilbyr opplæring i miljøspørsmål for gjestene gjennom 

aktiviteter og kurs på stedet. (BEMP 3.8.1) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

2.  Gjennomføring av en 

plan for forvaltning av 

biologisk mangfold 

(j/n) Indikatoren viser til 

gjennomføringen av en plan for 

forvaltning av biologisk mangfold 

på campingplassen. 

Per campingplass Biologisk mangfold Opprettholde eller øke det biologiske mangfoldet på stedet 

ved å plante arter som er hjemmehørende i området, skape 

tilfluktsteder for lokale dyrearter og sette opp grønne eller 

brune tak der det er mulig, og ved å minimere mengden 

kjemiske stoffer og lys- og støyforurensning. (BEMP 3.8.2) 

Minimere lysforurensning og forstyrrelser av plante- og 

dyrelivet ved å installere tids- eller følerstyrte effektive 

lyskilder til ekstern belysning med riktig vinkel som ikke 

gir opplys. (BEMP 3.8.2) 

Redusere vannforbruket mest mulig ved å plante arter som 

er hjemmehørende i området og ldekke til jorden, og ved å 

installere kontrollerte vanningsanlegg som om mulig bruker 

gråvann. (BEMP 3.8.2) 

3.  Spesifikt energiforbruk 

per overnatting 

kWh/overnatting Samlet energiforbruk på 

campingplassen per overnatting 

uttrykt som sluttenergi. 

Det skal tydelig angis om 

fornybar energi som produseres på 

stedet, inngår i tallet, og dette kan 

uansett også angis separat. 

Energiforbruk i bygninger og 

kjøkken kan også angis separat 

som kWh/m2·år og 

kWh/spisegjest. 

Per campingplass 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Per prosess 

Energieffektivitet Spesifikt sluttforbruk av energi (unntatt fornybar energi 

som produseres på stedet) er ≤ 2,0 kWh per overnatting. 

(BEMP 3.8.3) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

4.  Prosentdel av 

sluttforbruk av energi 

som dekkes av fornybar 

energi som produseres 

på stedet 

% Denne indikatoren beregnes som 

prosentdel av sluttforbruket av 

energi som leveres ved 

produksjon av fornybar energi på 

stedet. 

Per campingplass 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Per prosess 

Energieffektivitet — 

(BEMP 3.8.3) 

5.  Bruk av godkjente 

sertifikater for fornybar 

energi 

(j/n) Denne indikatoren angir om 

overnattingsstedet kjøper 

sertifisert fornybar energi eksternt 

(f.eks. fornybar elektrisitet). 

Sertifiseringen skal sikre at den 

innkjøpte fornybare energien ikke 

allerede er medregnet av en annen 

organisasjon eller inngår i den 

nasjonale gjennomsnittlige 

elektrisitetsproduksjonspakken. 

Per campingplass 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Per prosess 

Energieffektivitet 100 % av elektrisiteten kommer fra sporbare fornybare 

elektrisitetskilder som ikke allerede er medregnet av en 

annen organisasjon eller inngår i den nasjonale 

gjennomsnittlige elektrisitetsproduksjonspakken, eller som 

er mindre enn to år gammel. (BEMP 3.8.3) 

6.  Vannforbruk per 

overnatting 

l/overnatting Vannforbruket på campingplassen 

måles i et helt år og divideres med 

antall overnattinger. 

Vannforbruket for store 

svømmebassenger eller 

restauranter som betjener en høy 

andel gjester som ikke bor på 

stedet, kan utelukkes fra denne 

indikatoren for referansemåling av 

overnattingssteder. 

Per campingplass 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Vann Samlet vannforbruk ≤ 94 liter per overnatting på fire- og 

femstjerners campingplasser med full service, og 

vannforbruk ≤ 58 liter per overnatting på alle andre 

campingplasser. (BEMP 3.8.4) 
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Indikator Vanlig enhet Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende indikator 

i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (avsnitt 

C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

og tilhørende beste miljøstyringspraksis 

7.  Usortert mengde avfall 

per overnatting 

kg/overnatting Denne indikatoren måler mengden 

usortert avfall som er produsert. 

Minst per 

campingplass 

eller tilsvarende 

(kan slås sammen 

på organisasjons-

nivå) 

Avfall 

Materialeffektivitet 

Samlet mengde restavfall som sendes til sluttbehandling, er 

≤kg per overnatting. (BEMP 3.8.5) 0,2 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/774 

av 18. mai 2016 

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 artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF forbys bruk av bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom i 

materialer og deler i kjøretøyer som bringes i omsetning etter 1. juli 2003. 

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 direktivet. Unntak 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8 j) og 10 d) i vedlegg II skal gjennomgås på nytt i 

2014. 

3) En vurdering av den tekniske og vitenskapelige utvikling har vist at bruken av bly på bruksområdene som omfattes av 

unntak 8 h), 8 j) og 10 d), ikke bør forlenges, ettersom det nå er mulig å unngå bruk av bly på nevnte bruksområder. 

4) Vurderingen av den tekniske og vitenskapelige utvikling har også vist at det fremdeles ikke er mulig å unngå bruk av 

bly på bruksområdene som omfattes av unntak 8 e), 8 f) og 8 g), ettersom det ennå ikke finnes noe erstatningsmateriale. 

Det foreligger imidlertid opplysninger om mulige framtidige erstatninger for bly for disse bruksområdene, og det bør 

derfor fastsettes en frist for ny gjennomgåelse for å fastslå om bruken av bly på disse bruksområdene kan avvikles. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(2) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 

seks måneder etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til 

disse bestemmelsene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 19.5.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34 

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

2017/EØS/36/52 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/399 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Materialer og deler som er unntatt fra 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 (1)  

3.  Kobberlegering som inneholder opptil 4 vektprosent bly (1)  

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 

Som reservedeler til 

kjøretøyer som er brakt i 

omsetning før 1. juli 2011 

 

Bly og blyforbindelser i deler 

5.  Batterier (1) 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, ventilasjons-

slanger, elastomer-/metalldeler i karosseriet samt 

motoroppheng 

Som reservedeler til 

kjøretøyer som er brakt i 

omsetning før 1. juli 2005 
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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) 

7 b)  Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer som 

brukes i bremseslanger, drivstoffslanger, ventilasjons-

slanger, elastomer-/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 (3) 

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 (3) 

8 c)  Bly i belegg til avslutninger på elektrolyttkondensatorer 

av aluminium 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2013 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 

8 d)  Bly som brukes til lodding på glass i luftmengdemålere Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2015 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 

8 e)  Bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur (dvs. 

blylegeringer som inneholder 85 vektprosent bly eller 

mer) 

(2) X (3) 

8 f) a)  Bly i koplingssystemer med bøyelige stifter Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2017 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 

8 f) b)  Bly i koplingssystemer med bøyelige stifter, bortsett 

fra i sammenkoplingsområdet for et kjøretøys 

kabelbuntkoplinger 

(2) X (3) 

8 g)  Bly i loddemateriale for bruk til stabil elektrisk kopling 

mellom halvlederskiver og -substrat i integrerte kretser 

med Flip Chip 

(2) X (3) 

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 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/401 

 

Materialer og deler 
Omfang av og utløpsdato for 

unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv) 

8 i)  Bly i loddemateriale til elektriske anvendelser på glass, 

bortsett fra lodding på laminert glass 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2016 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 

8 j)  Bly i loddemateriale for lodding av laminert glass Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2020 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X (3) 

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 delene som er oppført i 10 b), 

10 c) og 10 d). 

 X (4) (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 til 

disse kjøretøyene 

 

10 d)  Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer som 

kompenserer for temperaturrelaterte avvik hos følere i 

sonarsystemer med ultralyd 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

januar 2017 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

 

11.  Pyrotekniske tennere Kjøretøyer typegodkjent før 1. 

juli 2006 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

 

12.  Blyholdige termoelektriske materialer i elektriske 

anvendelser i motorvogner 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 
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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) 

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) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2015. 

(2) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2019. 

(3) 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 i produksjonslinjen. 

(4) Demontering dersom terskelverdien på 60 gram per kjøretøy er overskredet (i forbindelse med 8 a)–j)). Ved anvendelse av denne 

bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten i produksjonslinjen. 

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 artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Reservedeler 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)(*). 

 __________  

(*) Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på avbalanseringslodd for hjul, kullbørster for elektriske motorer og 

bremsebelegg.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/758 

av 4. februar 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 for å tilpasse 

vedlegg III til nevnte forordning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer 

for utviklingen av et transeuropeisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU(1), særlig artikkel 49 nr. 6, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 1315/2013 gis det mulighet til å tilpasse de veiledende kartene over det transeuropeiske 

transportnettet (TEN-T), som er blitt utvidet til bestemte nabostater på grunnlag av avtaler på høyt plan om 

transportinfrastrukturnett mellom Unionen og de berørte nabostater. 

2) En avtale på høyt plan mellom Unionen og de vestbalkanske statene Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Den 

tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Montenegro og Serbia ble godkjent 27. august 2015 på toppmøtet for Vest-

Balkan (sekslandsgruppen) i Wien om tilpasning av den veiledende utvidelsen av kartene over det samlede 

transeuropeiske transportnettet, samt om identifisering av hovednettforbindelsene på kartene over det samlede nettet. 

Avtalen gjelder linjene på jernbane- og veinettet samt havner og lufthavner. Tilpasningen av de veiledende kartene over 

det samlede nettet og særlig identifisering av det veiledende hovednettet vil gjøre det mulig for Unionen å samordne sitt 

samarbeid med Vest-Balkan på en bedre måte, herunder når det gjelder økonomisk støtte. 

3) Den 30. oktober 2015 ble det, innenfor rammen av felleskomiteen nedsatt ved avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, inngått en avtale på høyt plan mellom Unionen og Island og Norge om tilpasning av den veiledende 

utvidelsen av kartene over det samlede transeuropeiske transportnettet i disse statene. Tilpasningen gjelder et begrenset 

antall justeringer av kartene over vei-, havne- og lufthavnnettet for bedre å gjenspeile det veiledende transeuropeiske 

transportnettet i henhold til metoden for nevnte transportnett(2). 

4)  Forordning (EU) nr. 1315/2013 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1315/2013 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 14.5.2016, s.3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1. 

(2) SWD(2013) 542 endelig utgave. 

2017/EØS/36/53 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1315/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 11.1 skal lyde: 

 

«11.1 Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 

Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

 

Hovednett Samlet nett Hovednett 

Innlands vannveier / Fullført 

Innlands vannveier / Skal oppgraderes 

Innlands vannveier / Planlagt 

Havner Havner 
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2) Nr. 11.2 skal lyde: 

 

«11.2 Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

 

Samlet  hovednett 

Konvensjonell jernbane / Fullført 

Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

Konvensjonell jernbane / Planlagt 

Høyhastighetsjernbane / Fullført 

Skal oppgraderes til 
høyhastighetsjernbane 

Høyhastighetsjernbane / Planlagt 

Havner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

Bane-vei-terminaler 
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3) Nr. 11.3 skal lyde: 

 

Samlet  hovednett 

Konvensjonell jernbane / Fullført 

 

Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

Konvensjonell jernbane / Planlagt 

Høyhastighetsjernbane / Fullført 

Skal oppgraderes til høyhastighetsjernbane 

Høyhastighetsjernbane / Planlagt 

Lufthavner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

«11.3  Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 
Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 
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4) Nr. 11.4 skal lyde:  

 

«11.4  Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 
Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

 

Samlet  hovednett 

Vei / Fullført 

Vei / Skal oppgraderes 

Vei / Planlagt 

Havner Lufthavner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

Bane-vei-terminaler 
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5) Nr. 13.1 skal lyde:  

 

«13.1 Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 
Vest-Balkan-regionen 

 

Hovednett 

Innlands vannveier / Fullført 

Innlands vannveier / Skal oppgraderes 

Innlands vannveier / Planlagt 

Havner Havner 

Samlet nett Hovednett 
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6) Nr. 13.2 skal lyde:  

 

«13.2  Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 
Vest-Balkan-regionen 

 

Samlet  hovednett 

Konvensjonell jernbane / Fullført 

Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

Konvensjonell jernbane / Planlagt 

Høyhastighetsjernbane / Fullført Havner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

Skal oppgraderes til høyhastighetsjernbane 

Høyhastighetsjernbane / Planlagt 
Bane-vei-terminaler 
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7) Nr. 13.3 skal lyde: 

 

Samlet  hovednett 

Konvensjonell jernbane / Fullført 

Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

Konvensjonell jernbane / Planlagt 

Høyhastighetsjernbane / Fullført Lufthavner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

Skal oppgraderes til høyhastighetsjernbane 

Høyhastighetsjernbane / Planlagt 

«13.3  Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 
Vest-Balkan-regionen 
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8) Nr. 13.4 skal lyde: 

 

 

«13.4  Veiledende utvidelse til nabostater 

Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

Vest-Balkan-regionen 

 

Samlet  hovednett 

Vei / Fullført 

Vei / Skal oppgraderes 

Vei / Planlagt 

Havner Lufthavner 

Samlet  hovednett Samlet  hovednett 

Bane-vei-terminaler 
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