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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/33/EF 

av 23. april 2009 

om fremming av rene og energieffektive veigående motorvogner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Naturressursene og den forsiktige og rasjonelle 

utnyttelsen av dem, som kreves i traktatens artikkel 174 

nr. 1, omfatter olje, som er hovedenergikilden i Den 

europeiske union, men som også er en stor kilde til 

forurensende utslipp. 

2) I kommisjonsmeldingen av 15. mai 2001 med tittelen 

«Et bærekraftig Europa for en bedre verden: En strategi 

for en bærekraftig utvikling i Den europeiske union», 

som ble presentert på Det europeiske råds møte i 

Gøteborg 15. og 16. juni 2001, ble det fastslått at 

klimagassutslipp og forurensning fra transport er blant 

de største hindringene for en bærekraftig utvikling. 

3) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF 

av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 15.5.2009, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 

27.2.2014, s. 29. 

(1) EUT C 195 av 18.8.2006, s. 26. 

(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 18. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 22. oktober 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mars 2009. 

miljøhandlingsprogram(4) ble det erkjent at det var behov 

for særskilte tiltak for å forbedre energieffektiviteten og 

energiøkonomiseringen og for å integrere klimaend-

ringsmål i transport- og energipolitikken, samt et behov 

for særskilte tiltak i transportsektoren for å begrense 

energiforbruket og klimagassutslippene. 

4) I kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«En energipolitikk for Europa» ble det foreslått at Den 

europeiske union skulle forplikte seg til innen 2020 å 

redusere klimagassutslippene med minst 20 % i forhold 

til 1990. Det er dessuten foreslått bindende mål for at 

det i Fellesskapet fram til 2020 skal oppnås en 

ytterligere forbedring av energieffektiviteten på 20 %, 

en andel energi fra fornybare kilder på 20 % og en andel 

energi fra fornybare kilder innenfor transport på 10 %, 

blant annet for å forbedre energiforsyningssikkerheten 

ved å diversifisere blandingen av drivstoff. 

5) I kommisjonsmeldingen av 19. oktober 2006 med 

tittelen «Handlingsplan for energieffektivitet: Vir-

keliggjøring av mulighetene» erklærte Kommisjonen at 

den vil fortsette sin innsats for å utvikle markeder for 

renere, smartere, tryggere og mer energieffektive 

kjøretøyer gjennom offentlige innkjøp og holdnings-

skapende tiltak. 

6) I den foreløpige vurderingen av Kommisjonens hvitbok 

for transport av 2001 med tittelen «Hold Europa i gang 

– Bærekraftig mobilitet for vårt kontinent» av  

22. juni 2006 ble det erklært at Unionen vil stimulere til 

miljøvennlig nyskaping særlig gjennom flere europeiske 

utslippsstandarder (heretter kalt «Euro-standarder») og 

ved å fremme rene kjøretøyer gjennom offentlige 

innkjøp.  

  

(4) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

2017/EØS/58/01 
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7) I sin melding av 7. februar 2007 med tittelen «Resultater 

av vurderingen av Fellesskapets strategi for å redusere 

CO2-utslippene fra personbiler og lette nyttekjøretøyer» 

framla Kommisjonen en ny samlet strategi for at 

Unionen skulle kunne nå sitt mål om CO2-utslipp på 120 

g/km fra nye personbiler i 2012. Det ble foreslått en 

rettslig ramme for å sikre bedre kjøretøyteknologi. 

Utfyllende tiltak bør fremme innkjøp av drivstoff-

besparende kjøretøyer. 

8) I Kommisjonens grønnbok om bytransport av  

25. september 2007 med tittelen «På vei mot en ny 

kultur for mobilitet i byer» fastslås det at de berørte 

partene støtter at innføring på markedet av rene og 

energieffektive kjøretøyer fremmes gjennom grønne 

offentlige innkjøp. I grønnboken foreslås det at en mulig 

framgangsmåte kunne bygge på internalisering av 

eksterne kostnader ved å bruke levetidskostnader for 

energiforbruk og utslipp av CO2 og forurensende stoffer 

knyttet til driften av kjøretøyene som skal innkjøpes, 

som tildelingskriterium i tillegg til salgsprisen. I tillegg 

kunne det gis fortrinnsrett til nye Euro-standarder i 

forbindelse med offentlige innkjøp. En tidligere 

innføring av renere kjøretøyer kunne dermed forbedre 

luftkvaliteten i byområder. 

9) Høynivågruppen CARS 21 støttet i sin rapport av  

12. desember 2005 Kommisjonens initiativ til å fremme 

rene og energieffektive kjøretøyer, forutsatt at det 

anvendes en integrert, teknologinøytral og ytelsesbasert 

tilnærming som omfatter kjøretøyprodusenter, olje- eller 

drivstoffleverandører, reparatører, kunder eller bilførere 

og offentlige myndigheter. 

10) Høynivågruppen for konkurranseevne, energi og miljø 

anbefalte i sin rapport av 27. februar 2007 at det ved 

private og offentlige innkjøp bør tas hensyn til hele 

levetidskostnaden, med særlig vekt på energieffektivitet. 

Medlemsstatene og Fellesskapet bør utarbeide og 

offentliggjøre retningslinjer for hvordan man ved 

offentlige innkjøp kan gå over fra kjøp til laveste pris 

ved anbudskonkurranse til innkjøp av mer bærekraftige 

halvfabrikater i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om 

samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av 

framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 

anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting(2). 

  

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 

11) Dette direktivs formål er å stimulere utviklingen på 

markedet for rene og energieffektive veigående 

motorvogner, særlig markedet for standardiserte 

kjøretøyer som produseres i et høyt antall, f.eks. 

personbiler, busser, turvogner og lastebiler – ettersom 

dette ville ha en betydelig miljøvirkning – ved å sikre 

en etterspørsel etter rene og energieffektive veigående 

motorvogner som er tilstrekkelig stor til at produsentene 

og industrien oppmuntres til å investere i og 

videreutvikle kjøretøyer med lavt energiforbruk samt 

lave utslipp av CO2 og forurensende stoffer. 

12) Medlemsstatene bør underrette nasjonale, regionale og 

lokale offentlige oppdragsgivere, andre oppdragsgivere 

og operatører som tilbyr offentlig persontransport, om 

bestemmelsene som gjelder innkjøp av renere og mer 

energieffektive veigående motorvogner 

13) Renere og mer energieffektive kjøretøyer har en høyere 

innkjøpspris enn konvensjonelle kjøretøyer. Dersom det 

skapes tilstrekkelig etterspørsel etter slike kjøretøyer, 

kan det sikre at stordriftsfordeler fører til lavere 

kostnader. 

14) I dette direktiv behandles behovet for å gi støtte til 

medlemsstatene ved å lette og strukturere utvekslingen 

av kunnskap og beste praksis med sikte på å fremme 

innkjøp av renere og mer energieffektive kjøretøyer. 

15) Innkjøp av kjøretøyer til offentlig transport kan påvirke 

markedet betydelig dersom kriteriene harmoniseres på 

fellesskapsplan. 

16) Den største innvirkningen på markedet, sammen med 

det beste nytte-kostnad-forholdet, oppnås ved at 

levetidskostnader for energiforbruk og utslipp av CO2 

og forurensende stoffer gjøres til tildelingskriterier ved 

innkjøp av kjøretøyer til offentlig transport. 

17) Dette direktiv bør i samsvar med virkeområdet for 

direktiv 2004/17/EF og direktiv 2004/18/EF og idet det 

tas fullt ut hensyn til gjennomføringen av disse 

direktivene i nasjonal lovgivning, omfatte veigående 

motorvogner innkjøpt av offentlige oppdragsgivere og 

andre oppdragsgivere, uavhengig av om opp-

dragsgiverne er offentlige eller private. Dette direktiv 

bør videre omfatte innkjøp av veigående motorvogner 

som brukes til offentlig persontransport i henhold til en 

kontrakt om offentlig tjenesteyting, og medlemsstatene 

bør kunne utelukke mindre innkjøp med sikte på å 

unngå en unødvendig administrativ byrde.  
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18) I tråd med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en 

ramme for godkjenning av motorvogner og deres 

tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til 

slike motorvogner (rammedirektiv)(1) og med sikte på å 

unngå en unødvendig administrativ byrde, bør 

medlemsstatene kunne unnta myndigheter og operatører 

fra kravene i dette direktiv ved innkjøp av motorvogner 

som er utformet og bygget for et særskilt formål. 

19) Dette direktiv bør angi en rekke alternativer for å ta 

hensyn til energi- og miljøvirkninger. Det vil gjøre det 

mulig for myndigheter og operatører som allerede har 

utviklet metoder for å dekke lokale behov og forhold, å 

fortsette å anvende disse metodene. 

20) Det at energiforbruk og utslipp av CO2 og forurensende 

stoffer tas med som tildelingskriterier, fører ikke til 

høyere samlede kostnader, men derimot til at 

levetidskostnadene inngår allerede i innkjøpsbe-

slutningen. Denne tilnærmingen utfyller regelverket for 

Euro-standarder, som fastsetter høyeste utslipps-

grenseverdier og knytter en pengeverdi til det berørte 

forurensende utslippet, men krever ikke ytterligere 

fastsettelse av standarder. 

21) Når offentlige oppdragsgivere, andre oppdragsgivere og 

operatører oppfyller kravet om at det skal tas hensyn til 

energi- og miljøvirkninger ved å fastsette tekniske 

spesifikasjoner, oppfordres de til å fastsette strengere 

spesifikasjoner for energi- og miljøprestasjoner enn dem 

som er fastsatt i Fellesskapets regelverk, idet de tar 

hensyn til blant annet Euro-standarder som allerede er 

vedtatt, men som ennå ikke er blitt obligatoriske. 

22) Gjennom ExternE-undersøkelsen(2), Kommisjonens 

program «Ren luft i Europa» (CAFE)(3) og HEATCO-

undersøkelsen(4) er det samlet inn opplysninger om 

kostnadene for utslipp av CO2, nitrogenoksid (NOx), 

andre hydrokarboner enn metan (NMHC) og partikler. 

For at framgangsmåten for tildeling skal bli enklere, 

anvendes kostnadenes nåverdi. 

23) Dette direktiv bør fastsette et intervall for kostnadene 

for utslipp av CO2 og forurensende stoffer, som på  

den ene side gir offentlige oppdragsgivere, andre 

  

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(2) Bickel, P., Friedrich, R., ExternE. Externalities of Energy. 

Methodology 2005, update, Europakommisjonen, 

Publikasjonskontoret, Luxembourg, 2005. 

(3) Holland, M., et al., (2005a). Methodology for the Cost-Benefit 

Analysis for CAFE: Volume 1: Overview of Methodology. AEA 

Technology Environment, Didcot, 2005. 

(4) Bickel, P., et al., HEATCO Deliverable 5. Proposal for 

Harmonised Guidelines, Stuttgart, 2006. 

oppdragsgivere og operatører fleksibilitet til å ta hensyn 

til deres lokale situasjon, og på den annen side sikrer en 

egnet grad av harmonisering. 

24) Obligatorisk anvendelse av kriterier for innkjøp av 

renere og mer energieffektive kjøretøyer utelukker ikke 

anvendelsen av andre relevante tildelingskriterier. Det 

hindrer heller ikke valg av kjøretøyer som oppgraderes 

ved ettermontering for å oppnå bedre miljøprestasjoner. 

Slike andre relevante tildelingskriterier kan også 

anvendes ved innkjøp i henhold til direktiv 2004/17/EF 

eller 2004/18/EF, forutsatt at de er knyttet til 

kontraktens gjenstand, ikke gir den offentlige oppdrags-

giveren eller en annen oppdragsgiver ubegrenset 

valgfrihet, er uttrykkelig nevnt og overholder traktatens 

grunnleggende prinsipper. 

25) Metoden for beregning av levetidskostnader for utslipp 

av forurensende stoffer i forbindelse med beslutninger 

om innkjøp av kjøretøyer, herunder tallverdiene som er 

fastsatt i dette direktiv, berører ikke andre deler av 

Fellesskapets regelverk for eksterne kostnader. 

26) Ved ny gjennomgåelse og endring av beregnings-

metoden som er fastsatt i dette direktiv, bør det tas 

hensyn til relevante bestemmelser i Fellesskapets 

regelverk og tas sikte på å oppnå samsvar med dem. 

27) Tildelingskriteriene som gjelder energi og miljø, bør 

være blant de tildelingskriteriene som offentlige 

oppdragsgivere eller andre oppdragsgivere tar hensyn til 

når de skal treffe en beslutning om innkjøp av renere og 

mer energieffektive veigående motorvogner. 

28) Dette direktiv bør ikke hindre offentlige oppdragsgivere 

og andre oppdragsgivere i å gi de seneste Euro-

standardene forrang når de kjøper kjøretøyer til offentlig 

transport, før disse standardene er blitt obligatoriske. 

Det bør heller ikke hindre offentlige oppdragsgivere og 

andre oppdragsgivere i å gi alternativt drivstoff, f.eks. 

hydrogen, flytende petroleumsgass (LPG), komprimert 

naturgass (CNG) og biodrivstoff forrang, forutsatt at det 

tas hensyn til energi- og miljøvirkningene gjennom hele 

driftslevetiden. 

29) Det bør utvikles standardiserte fellesskapsfram-

gangsmåter for prøving for ytterligere kjøretøygrupper 

for å forbedre sammenlignbarheten og åpenheten når det 

gjelder produsentopplysninger. Produsentene bør 

oppfordres til å opplyse om energiforbruk og utslipp av 

CO2 og forurensende stoffer for hele driftslevetiden.  
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30) Muligheten til å motta offentlig støtte til innkjøp av 

renere og mer energieffektive veigående motorvogner, 

herunder ved ettermontering av motorer og reservedeler 

i kjøretøyer, som går lenger enn de obligatoriske 

miljøkravene, er anerkjent i Fellesskapets retningslinjer 

for statsstøtte til miljøvern(1) og i kommisjonsforord-

ning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008 om erklæring 

av visse støttekategoriers forenlighet med det felles 

marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 

(forordning om alminnelige gruppeunntak)(2). I denne 

forbindelse er retningslinjene i kommisjonsmeldingen 

med tittelen «Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte 

til jernbaneforetak»(3), særlig fotnote 1 til punkt 34 og 

fotnote 3 til punkt 36, også relevante. Traktatens 

bestemmelser, særlig artikkel 87 og 88, får imidlertid 

fortsatt anvendelse på slik offentlig støtte. 

31) Muligheten for å motta offentlig støtte for å fremme 

utviklingen av infrastrukturer som er nødvendige for 

distribusjon av alternativt drivstoff, er anerkjent i 

Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. 

Traktatens bestemmelser, særlig artikkel 87 og 88, får 

imidlertid fortsatt anvendelse på slik offentlig støtte. 

32) Innkjøp av renere og mer energieffektive kjøretøyer til 

veitransport gir byer en mulighet for å markedsføre seg 

som miljøbevisste. Det er i denne forbindelse viktig at 

det offentliggjøres opplysninger på internett om 

offentlige innkjøp i henhold til dette direktiv. 

33) Det bør oppmuntres til offentliggjøring på internett av 

relevante opplysninger om de finansielle instrumentene 

som er tilgjengelige i medlemsstatene for mobilitet i 

byer og for å fremme renere og mer energieffektive 

veigående motorvogner. 

34) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 

direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-

ringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(4). 

35) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å tilpasse de 

opplysningene som anvendes ved beregningen av 

levetidskostnadene for veigående motorvogner, til 

inflasjonen og den tekniske utviklingen. Ettersom disse 

tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, må de 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

36) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fremme og 

stimulere markedet for renere og mer energieffektive 

kjøretøyer og å forbedre transportsektorens bidrag til 

Fellesskapets miljø-, klima- og energipolitikk, ikke kan 

  

(1) EUT C 82 av 1.4.2008, s. 1. 

(2) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 3. 

(3) EUT C 184 av 22.7.2008, s. 13. 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og de derfor, 

for å oppnå en kritisk masse av kjøretøyer for en 

kostnadseffektiv utvikling av den europeiske industrien, 

bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

37) Medlemsstatene og Kommisjonen bør fortsette å 

fremme renere og mer energieffektive veigående 

motorvogner. I den forbindelse kan de nasjonale og 

regionale handlingsprogrammene, som definert i 

rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 av 11. juli 2006 om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske 

sosialfond og Utjevningsfondet(5), spille en viktig rolle. 

Videre kan fellesskapsprogrammer som Civitas og 

Intelligent Energi Europa bidra til å forbedre mobiliteten 

i byene, samtidig som dens negative virkninger 

reduseres. 

38) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(6) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål og mål 

Dette direktiv krever at offentlige oppdragsgivere, andre 

oppdragsgivere og visse operatører skal ta hensyn til energi- og 

miljøvirkninger gjennom hele levetiden, herunder energiforbruk 

og utslipp av CO2 og visse forurensende stoffer, når de kjøper 

veigående motorvogner, med det formål å fremme renere og 

mer energieffektive kjøretøyer og å forbedre transportsektorens 

bidrag til Fellesskapets miljø-, klima- og energipolitikk. 

Artikkel 2 

Unntak 

Medlemsstatene kan unnta kontrakter om innkjøp av kjøretøyer 

som ikke er omfattet av typegodkjenning eller individuell 

godkjenning på deres område, som omhandlet i artikkel 2 nr. 3 i 

direktiv 2007/46/EF, fra kravene i dette direktiv.  

  

(5) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 25. 

(6) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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Artikkel 3 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på kontrakter om kjøp av 

veigående motorvogner foretatt av 

a) offentlige oppdragsgivere eller andre oppdragsgivere i den 

utstrekning de er forpliktet til å anvende framgangsmåtene 

for tildeling av offentlige kontrakter som er fastsatt i 

direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, 

b) operatører som skal oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste i henhold til en kontrakt om offentlig tjenesteyting 

som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig 

persontransport med jernbane og på vei( 1 ), ut over en 

bestemt terskelverdi som skal fastsettes av medlemsstatene, 

og som ikke skal overskride terskelverdiene fastsatt i 

direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1. «offentlige oppdragsgivere» offentlige oppdragsgivere som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2004/17/EF 

og artikkel 1 nr. 9 i direktiv 2004/18/EF, 

2. «oppdragsgivere» oppdragsgivere omhandlet i artikkel i 2 

nr. 2 i direktiv 2004/17/EF, 

3. «veigående motorvogn» et kjøretøy omfattet av 

kjøretøygruppene oppført i tabell 3 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Innkjøp av rene og energieffektive veigående motorvogner 

1. Medlemsstatene skal sikre at alle offentlige 

oppdragsgivere, andre oppdragsgivere og operatører omhandlet 

i artikkel 3 fra 4. desember 2010 ved innkjøp av veigående 

motorvogner tar hensyn til energi- og miljøvirkningene i hele 

driftslevetiden i henhold til nr. 2 og anvender minst et av 

alternativene i nr. 3 

2. De driftsmessige energi- og miljøvirkningene som skal tas 

hensyn til, skal omfatte minst følgende: 

a) energiforbruk, 

b) CO2-utslipp og 

c) utslipp av NOx, NMHC og partikler. 

  

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1. 

I tillegg til de driftsmessige energi- og miljøvirkningene nevnt i 

første ledd kan offentlige oppdragsgivere, andre oppdragsgivere 

og operatører også ta hensyn til andre miljøvirkninger. 

3. Kravene i nr. 1 og 2 skal oppfylles i samsvar med 

følgende alternativer: 

a) ved å fastsette tekniske spesifikasjoner for energi- og 

miljøprestasjonene i dokumentasjonen for innkjøpet av 

veigående motorvogner, for hver av virkningene som det 

tas hensyn til, samt eventuelle andre miljøvirkninger, eller 

b) ved at energi- og miljøvirkningene inngår i innkjøps-

beslutningen: 

— dette skal skje ved at disse miljøvirkningene anvendes 

som kriterier for tildeling av kontrakt, når det anvendes 

en framgangsmåte for tildeling av kontrakter, og 

— metoden fastsatt i artikkel 6 skal anvendes når disse 

virkningene omregnes til en pengeverdi og tas med i 

innkjøpsbeslutningen. 

Artikkel 6 

Metode for beregning av levetidskostnader 

1. Ved anvendelse av artikkel 5 nr. 3 bokstav b) annet ledd 

skal levetidskostnader for energiforbruk og utslipp av CO2 og 

forurensende stoffer som angitt i tabell 2 i vedlegget, som er 

knyttet til driften av kjøretøyene som kjøpes, omregnes til en 

pengeverdi og beregnes ved hjelp av metoden i følgende 

punkter: 

a) Levetidskostnaden for et kjøretøys energiforbruk skal 

beregnes etter følgende metode: 

— et kjøretøys drivstofforbruk per kilometer i henhold til 

nr. 2 skal regnes i energiforbruksenheter per kilometer, 

uavhengig av om dette er angitt direkte, slik tilfellet er 

f.eks. for elektriske biler. Dersom drivstofforbruket er 

angitt i andre enheter, skal det omregnes til 

energiforbruk per kilometer ved hjelp av omregnings-

faktorene som er fastsatt for de forskjellige drivstoffene 

i tabell 1 i vedlegget, 

— det skal anvendes bare én pengeverdi per energienhet. 

Denne pengeverdien skal være den kostnaden per 

energienhet for bensin eller diesel som er lavest før 

skatt, når disse brukes som transportdrivstoff,  
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— levetidskostnaden for et kjøretøys energiforbruk 

beregnes ved å multiplisere antall kilometer det kan 

kjøre i sin levetid i henhold til nr. 3, ved behov 

medregnet antall kilometer som allerede er kjørt, med 

energiforbruket per kilometer i henhold til første 

strekpunkt i dette nummer og med kostnaden per 

energienhet i henhold til annet strekpunkt i dette 

nummer. 

b) Levetidskostnaden for et kjøretøys CO2-utslipp beregnes 

ved å multiplisere antall kilometer det kan kjøre i sin levetid 

i henhold til nr. 3, ved behov medregnet antall kilometer 

som allerede er kjørt, med CO2-utslipp i kilogram per 

kilometer i henhold til nr. 2 og med kostnadene per 

kilogram i henhold til intervallet som er angitt i tabell 2 i 

vedlegget. 

c) Levetidskostnaden for et kjøretøys utslipp av forurensende 

stoffer som er angitt i tabell 2 i vedlegget, skal beregnes ved 

å legge sammen levetidskostnadene for utslipp av NOx, 

NMHC og partikler. Levetidskostnaden for hvert 

forurensende stoff beregnes ved å multiplisere antall 

kilometer kjøretøyet kan kjøre i sin levetid i henhold  

til nr. 3, ved behov medregnet antall kilometer som allerede 

er kjørt, med utslippene i gram per kilometer i henhold til 

nr. 2 og med kostnaden per gram. Kostnaden skal tas fra 

Fellesskapets gjennomsnittsverdier som er angitt i tabell 2 i 

vedlegget. 

Offentlige oppdragsgivere, andre oppdragsgivere og 

operatører omhandlet i artikkel 3 kan anvende høyere 

kostnader, forutsatt at disse kostnadene ikke overstiger de 

relevante verdiene som er angitt i tabell 2 i vedlegget, 

multiplisert med en faktor på 2. 

2. Drivstofforbruk og utslipp av CO2 og forurensende stoffer 

som er angitt i tabell 2 i vedlegget, per kilometer ved driften av 

kjøretøyer skal bygge på standardiserte fellesskapsfram-

gangsmåter for prøving for kjøretøyer som er omfattet av slike 

framgangsmåter i henhold til Fellesskapets regelverk for 

typegodkjenning. For kjøretøyer som ikke er omfattet av 

standardiserte fellesskapsframgangsmåter for prøving, gjøres 

tilbudene sammenlignbare ved at det anvendes allment 

anerkjente framgangsmåter for prøving, eller resultater av 

myndighetens egne prøvinger eller opplysninger fra 

produsenten. 

3. Antall kilometer et kjøretøy kan kjøre i sin levetid skal tas 

fra tabell 3 i vedlegget, med mindre annet er angitt. 

Artikkel 7 

Tilpasning til den tekniske utviklingen 

Kommisjonen skal tilpasse opplysningene som anvendes ved 

beregningen av levetidskostnadene for veigående motorvogner, 

til inflasjonen og den tekniske utviklingen, som angitt i 

vedlegget. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 8 

Utveksling av beste praksis 

Kommisjonen skal lette og strukturere utvekslingen mellom 

medlemsstatene av kunnskap og beste praksis med hensyn til 

hvordan offentlige oppdragsgivere, andre oppdragsgivere og 

operatører som omhandlet i artikkel 3, kan fremme innkjøp av 

renere og mer energieffektive veigående motorvogner. 

Artikkel 9 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 10 

Rapportering og revisjon 

1. Hvert annet år med virkning fra 4. desember 2010 skal 

Kommisjonen utarbeide en rapport om anvendelsen av dette 

direktiv og om hvilke tiltak enkelte medlemsstater har truffet 

for å fremme innkjøp av renere og mer energieffektive 

veigående motorvogner. 

2. Disse rapportene skal inneholde en vurdering av dette 

direktivs virkninger, herunder særlig av alternativene i artikkel 

5 nr. 3, og av behovet for ytterligere tiltak, eventuelt fulgt av 

forslag. 

I disse rapportene skal Kommisjonen sammenligne det 

nominelle og det relative antallet innkjøpte kjøretøyer som 

tilsvarer markedets beste alternativ når det gjelder energi- og 

miljøvirkninger gjennom hele levetiden i hver av 

kjøretøygruppene i tabell 3 i vedlegget, med det samlede 

markedet for slike kjøretøyer, og vurdere hvordan alternativene 

i artikkel 5 nr. 3 har påvirket markedet Kommisjonen skal 

vurdere behovet for ytterligere tiltak, eventuelt fulgt av forslag. 

3. Senest på tidspunktet for den første rapporten skal 

Kommisjonen undersøke alternativene i artikkel 5 nr. 3, 

framlegge en vurdering av metoden omhandlet i artikkel 6 og 

om nødvendig foreslå egnede tilpasninger.  
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Artikkel 11 

Innarbeiding 

1. Medlemsstatene skal innen 4. desember 2010 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

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 de 

områdene dette direktiv omhandler. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 13 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG 

Opplysninger for beregning av levetidskostnader for veigående motorvogner 

Tabell 1: Energiinnhold i drivstoff 

Drivstoff Energiinnhold 

Dieselolje 36 MJ/liter 

Bensin 32 MJ/liter 

Naturgass/biogass 33-38 MJ/Nm3 

Flytende petroleumsgass (LPG) 24 MJ/liter 

Etanol 21 MJ/liter 

Biodiesel 33 MJ/liter 

Emulsjonsdrivstoff 32 MJ/liter 

Hydrogen 11 MJ/Nm3 

Tabell 2: Kostnad for utslipp innenfor veitransport (2007-priser) 

CO2 NOx NMHC Partikler 

0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 

Tabell 3: Antall kilometer veigående motorvogner kan kjøre i sin levetid 

Kjøretøygruppe 

(Gruppe M og N i henhold til direktiv 2007/46/EF) 

Antall kilometer i hele 

levetiden 

Personbiler (M1) 200 000 km 

Lette nyttekjøretøyer (N1) 250 000 km 

Tunge lastebiler (N2, N3) 1 000 000 km 

Busser (M2, M3) 800 000 km 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1195/2012 

av 13. desember 2012 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma koningii (MUCL 

39203) til oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Lyven)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2)  Bruk av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma koningii (MUCL 

39203) ble godkjent uten tidsbegrensning for 

oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 828/2007(2). 

3)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 ble det inngitt søknad om godkjenning av 

ny bruk for preparatet endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma koningii (MUCL 

39203) for oppfôringskalkuner og avlskalkuner med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden 

ble ledsaget av de nødvendige opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 4. juli 2012(3) 

at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) ikke 

har noen skadelige virkninger på dyrs helse, menneskers 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 184 av 14.7.2007, s. 12. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2843 

helse eller på miljøet under de foreslåtte bruksvilkårene, 

og at preparatet kan forbedre forholdet mellom fôrinntak 

og vektøkning hos oppfôringskalkuner. Myndigheten 

fastslo videre at dette kan utvides til også å gjelde 

avlskalkuner. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet også rapporten om metoden for analyse 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet, som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma koningii (MUCL 

39203) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er angitt i vedlegget, og som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/02 

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 ____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp Antall enheter aktivt 

stoff per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1642 Lyven Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt 

av Trichoderma koningii (MUCL 39203) med 

en aktivitet på minst: 

fast form: 1500 AXC(1)/g 

flytende form: 200 AXC/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichode-

rma koningii (MUCL 39203) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-beta-

xylanase framstilt av Trichoderma koningii 

(MUCL 39203) i fôrvarer: 

kolorimetrisk metode basert på mengdebe-

stemmelse av fargede oligomerer som oppstår 

når endo-1,4-betaxylanase virker på Remazol-

Brilliant-Blue-R-xylan ved pH 4,7 og 30 °C. 

Oppfôrings-

kalkuner 

Avlskalku-

ner 

— 75 AXC — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt høyeste dose per kg fullfôr 

for oppfôringskalkuner og avlskal-

kuner: 100 AXC 

3.  Til bruk i fôr med høyt innhold av 

andre polysakkarider enn stivelse 

(hovedsakelig arabinoxylaner). 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, briller 

og hansker ved håndtering. 

3. januar 2023 

(1) 1 AXC er den mengden enzym som frigjør 17,2 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,7 og 30 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1196/2012 

av 13. desember 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 9/2010 med hensyn til laveste innhold av et preparat av endo-

1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for verpehøner (innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Bruk av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 

5588), som tilhører kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer», ble godkjent for ti år som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

verpehøner, ender og oppfôringskalkuner ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 9/2010(2), for avvente 

smågriser og oppfôringssvin ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 528/2011(3) og for 

mindre utbredte fjørfearter unntatt ender ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1021/2012(4). 

2)  I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen 

foreslått å endre vilkårene for godkjenning av nevnte 

preparat ved at laveste innhold reduseres fra 2 500 U/kg 

til 625 U/kg med hensyn til bruk for verpehøner. 

Søknaden var ledsaget av relevante opplysninger til 

støtte for den. Kommisjonen oversendte søknaden til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten»). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 3 av 7.1.2010, s. 10. 

(3) EUT L 143 av 31.5.2011, s. 10. 

(4) EUT L 307 av 7.11.2012, s. 68. 

 

3) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 22. mai 2012(5) at 

det berørte enzymet under de foreslåtte bruksvilkårene 

er virkningsfullt ved den omsøkte minste dosen på 

625 U/kg. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet også rapporten om metoden for analyse av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet, som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4)  Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5)  Forordning (EU) nr. 9/2010 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 9/2010 endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(5) EFSA Journal 2012;10(6):2739. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/03 

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 9/2010 skal lyde: 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a11 Danisco Animal 

Nutrition 

(rettssubjekt: 

Danisco (UK) 

Limited) 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma reesei 

(ATCC PTA 5588) med en aktivitet på minst 

40 000 U(1)/g 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av aktiviteten av endo-

1,4-betaxylanase: 

kolorimetrisk metode basert på mengdebe-

stemmelse av vannløselige, fargede fragmenter 

som oppstår når endo-1,4-betaxylanase virker på 

arabinoxylan fra hvete kryssbundet med azurin 

ved pH 4,25 og 50 °C. 

Oppfôrings-

kyllinger 

 625 U  1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Til bruk i fôr med høyt innhold av 

andre polysakkarider enn stivelse 

(hovedsakelig beta-arabinoxylaner). 

13. januar 2020 

Verpehøner 625 U 

Ender 625 U 

Oppfôrings-

kalkuner 

1 250 U 

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,5 μmol reduserende sukker (uttrykt som xyloseekvivalenter) fra kryssbundet arabinoxylansubstrat fra havreagner per minutt ved pH 5,3 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1206/2012 

av 14. desember 2012 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsfjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin 

og om endring av forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Products)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 i nevnte forordning fastsettes det at 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) ble i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for bruk 

på oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og 

smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1332/2004(3) og godkjent for fire år for oppfôrings-

svin og ender ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2036/2005(4). Dette preparatet ble deretter innført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt 

en søknad om ny vurdering av nevnte preparat av endo-

1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 10287) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, avvente 

smågriser, oppfôringssvin og ender og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk for 

oppfôringsfjørfe, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». Søknaden ble ledsaget av de 

nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 

1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 15.12.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 247 av 21.7.2004, s. 8. 

(4) EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

12. juni 2012(5) at preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet under de foreslåtte 

bruksvilkårene, og at det kan ha en positiv virkning på 

produktiviteten hos oppfôringskyllinger, oppfôrings-

kalkuner og oppfôringsender. Denne konklusjonen kan 

ekstrapoleres til alle mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring. Det ble også fastslått at tilsetningsstoffet kan 

ha en gunstig effekt på produktiviteten hos smågriser og 

oppfôringssvin. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet også rapporten om metoden for analyse 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet, som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 endres tilsvarende. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre berørte parter i stand til å 

forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillatelse 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2790. 

2017/EØS/58/04 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1332/2004 

I forordning (EF) nr. 1332/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 

vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 

nevnte vedlegg.» 

2)  Vedlegg I oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2036/2005 utgår posten for 

nr. 5, endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôrvarer som 

inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før  

4. juli 2013 i samsvar med reglene som gjaldt før  

4. januar 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1607 DSM Nutritional 

Products Ltd. 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 10287) med en aktivitet 

på minst: 

fast form: 1 000 FXU(1)/g 

flytende form: 650 FXU/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 10287) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 10827) i fôrvare: 

kolorimetrisk metode med måling av det 

vannløselige fargestoffet som frigis av endo-1,4-

betaxylanase fra arabinoxylansubstrat fra azo-

hvete farget med remazol brilliant blue. 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 10827) i premikser og fôrvarer: 

kolorimetrisk metode med måling av det 

vannløselige fargestoffet som frigis av endo-1,4-

betaxylanase fra arabinoxylansubstrat fra hvete 

kryssbundet med azurin. 

Oppfôrings-

fjørfe 

— 100 FXU — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt høyeste dose per kg fullfôr 

for: 

— oppfôringsfjørfe: 200 FXU 

— smågriser (avvente): 400 FXU 

— oppfôringssvin: 200 FXU. 

3.  Til bruk i fôr med høyt innhold av 

andre polysakkarider enn stivelse 

(hovedsakelig arabinoxylaner). 

4.  Til avvente smågriser på opptil ca. 

35 kg. 

5.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern og 

hansker ved håndtering. 

4. januar 2023 

Smågriser 

(avvente) 

Oppfôrings-

svin 

200 FXU 

(1) 1 FXU er den mengden enzym som frigjør 7,8 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra azo-hvete per minutt ved pH 6,0 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1265/2012 

av 17. desember 2012 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 med hensyn til minsteaktiviteten for et 

preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional 

Products)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Bruk av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt 

av Aspergillus oryzae (DSM 22594), som tilhører 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble 

godkjent for ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker ved 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 837/2012(2). 

2)  I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen 

foreslått å endre vilkårene for godkjenning av preparatet 

ved å tilføye en ny fast form med en aktivitet på minst 

10 000 FYT/g. Søknaden var ledsaget av relevante 

opplysninger til støtte for den. Kommisjonen oversendte 

søknaden til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

3)  Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 24. mai 2012(3) at 

den nye faste formen av enzymet ikke ventes å medføre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 22.12.2012,  

s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 252 av 19.9.2012, s. 7. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(6):2730. 

farer som ikke allerede er vurdert, for målartene, 

forbrukerne, brukere eller miljøet, og at preparatet er 

effektivt ved en aktivitet på minst 10 000 FYT/g. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 bør 

derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 

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. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/05 

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 skal lyde: 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a18 DSM Nutritional 

Products 

6-fytase (EC 

3.1.3.26) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt 

av Aspergillus oryzae 

(DSM 22594) med en aktivitet på minst: 

10 000 FYT(1)/g i fast form 

20 000 FYT/g i flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase EC 3.1.3.26 framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 22594) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av 6-fytase i 

fôrvarer: 

kolorimetrisk metode som måler uorganisk 

fosfat som frigjøres av 6-fytase fra fytat 

(ISO 30024:2009). 

Fjørfe 

Oppfôringssvin 

Smågriser 

(avvente) 

— 500 FYT — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt dose per kg fullfôr for: 

— fjørfe, smågriser (avvente) og 

oppfôringssvin: 500–

4 000 FYT, 

— purker: 1 000–4 000 FYT. 

3.  Til bruk i fôr som inneholder mer 

enn 0,23 % fytinbundet fosfor. 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, 

briller og hansker ved håndtering. 

5.  Til bruk til avvente smågriser opptil 

35 kg. 

9. oktober 

2022 

Purker 1 000 FYT 

(1) 1 FYT er den mengden enzym som frigjør 1 μmol uorganisk fosfat per minutt fra fytat ved reaksjonsvilkår med en fytatkonsentrasjon på 5,0 mM ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 23. januar 2013 

om vurdering av en tredjestats rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer i legemidler 

for mennesker samt de tilhørende virksomheter for kontroll og håndheving i henhold til artikkel 

111b i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF 

(2013/51/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker( 1 ), særlig 

artikkel 111b nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF angis det 

hvilke aspekter Kommisjonen skal ta særlig hensyn til 

ved vurdering av om en tredjestats rammeregler som får 

anvendelse på virksomme stoffer som eksporteres til 

Unionen, samt de tilhørende virksomheter for kontroll 

og håndheving, sikrer et vernenivå for folkehelsen som 

tilsvarer Unionens. 

2) Det bør angis nærmere hvilke aspekter og tilhørende 

unionsdokumenter det tas hensyn til når likeverdighets-

vurderingen gjennomføres i samsvar med artikkel 111b 

nr. 1 i direktiv 2001/83/EF. 

3) Tiltakene i denne beslutning er i samsvar med uttalelse 

fra Den faste komité for legemidler for mennesker. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING — 

Artikkel 1 

I denne beslutningen angis det hvordan aspektene som er nevnt 

i artikkel 111b nr. 1 bokstav a til d i direktiv 2001/83/EF skal 

vurderes ved bestemmelse av om en tredjestats rammeregler 

som får anvendelse på virksomme stoffer som eksporteres til 

Unionen, samt de tilhørende virksomheter for kontroll og 

håndheving, sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer 

Unionens. 

Artikkel 2 

Ved vurdering av om en tredjestats rammeregler som får 

anvendelse på virksomme stoffer som eksporteres til Unionen, 

samt de tilhørende virksomheter for kontroll og overvåking, 

sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2013, s. 36, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 16. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

henhold til artikkel 111b i direktiv 2001/83/EF, skal kravene 

fastsatt i artikkel 111b nr. 1 bokstav a til d anvendes som 

følger: 

a)  ved anvendelse av artikkel 111b nr. 1 bokstav a skal 

Kommisjonen ta hensyn til gjeldende retningslinjer nevnt i 

artikkel 47 annet ledd i direktiv 2001/83/EF, 

b)  ved anvendelse av artikkel 111b nr. 1 bokstav b skal 

Kommisjonen ta hensyn til gjeldende retningslinjer nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 i kommisjonsdirektiv 2003/94/EF av  

8. oktober 2003 om fastsettelse av prinsipper og 

retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for 

mennesker og prøvingspreparater for mennesker(2), 

c)  ved anvendelse av artikkel 111b nr. 1 bokstav c skal 

Kommisjonen vurdere inspeksjonsressurser, kvalifisering 

og opplæring av inspektører, framgangsmåter ved 

inspeksjoner, inspeksjonsstrategier og ordninger for å 

håndtere interessekonflikter, standarder for inspeksjon, 

evne til å kontrollere overholdelse, varslings- og 

krisesystemer og analytisk evne idet det tas hensyn til 

gjeldende retningslinjer nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 

2003/94/EF, 

d)  ved anvendelse av artikkel 111b nr. 1 bokstav d skal 

Kommisjonen vurdere tredjestatens ordninger for å sikre at 

opplysninger om framstillere av virksomme stoffer som 

ikke overholder kravene, framlegges regelmessig og raskt 

for Unionen. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(2) EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22. 

2017/EØS/58/06 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 68/2013 

av 16. januar 2013 

om katalogen over fôrmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

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

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

kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 26 nr. 2 og 

3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 575/2011 av  

16. juni 2011 om katalogen over fôrmidler(2) (katalo-

gen) erstattet den første versjonen av katalogen over 

fôrmidler fastsatt i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 242/2010 av 19. mars 2010 om opprettelse av en 

katalog over fôrmidler(3). 

2) Aktuelle representanter for de europeiske 

fôrvaresektorene har, i samråd med andre berørte parter 

og i samarbeid med vedkommende nasjonale 

myndigheter, utarbeidet endringer til forordning (EU) 

nr. 575/2011, idet de har tatt hensyn til relevant erfaring 

fra uttalelser avgitt av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet samt til den vitenskapelige eller 

tekniske utvikling. 

3) Disse endringene gjelder nye poster for behandlings-

metoder og fôrmidler og forbedringer av eksisterende 

poster, særlig for olje- og fettderivater. 

4) Endringene gjelder dessuten grenseverdier for kjemiske 

urenheter fra produksjonsprosessen eller fra tekniske 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

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

(2) EUT L 159 av 17.6.2011, s. 25. 

(3) EUT L 77 av 24.3.2010, s. 17. 

hjelpestoffer, som skal fastsettes i samsvar med nr. 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 767/2009. Særlige 

regler bør gjelde for tidligere næringsmidler, som 

produksjonsoverskudd, deformerte produkter eller 

næringsmidler der siste forbruksdato er utløpt, som er 

framstilt i samsvar med EUs næringsmiddelregelverk. 

5) Vilkårene fastsatt i artikkel 26 i forordning (EF) 

nr. 767/2009 er oppfylt. 

6) Ettersom det skal gjøres svært mange endringer i 

forordning (EU) nr. 575/2011, bør den av hensyn til 

sammenheng, klarhet og forenkling oppheves og 

erstattes. 

7) For å unngå unødvendige forstyrrelser i handels-

praksisen bør den administrative byrden for de 

driftsansvarlige lettes ved at det fastsettes en frist som 

gjør det mulig med en smidig endring av merkingen. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Katalogen over fôrmidler nevnt i artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 767/2009 opprettes som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EU) nr. 575/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

2017/EØS/58/07 
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Artikkel 3 

Fôrmidler som er merket i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2011 før 19. august 2013, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til lagrene er tomme. 

Artikkel 4 

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, 16. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

KATALOG OVER FÔRMIDLER 

DEL A 

Alminnelige bestemmelser 

1) Det skal være frivillig for driftsansvarlige for fôrforetak å bruke denne katalogen. Betegnelsen på et fôrmiddel 

oppført i del C kan imidlertid brukes bare på et fôrmiddel som oppfyller kravene i den aktuelle posten. 

2) Alle poster i listen over fôrmidler i del C skal overholde restriksjonene på bruk av fôrmidler i samsvar med 

relevant regelverk i Unionen. Driftsansvarlige for fôrforetak som bruker et fôrmiddel oppført i katalogen, skal 

sikre at det er i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009. 

3) Med «Tidligere næringsmidler» menes næringsmidler, bortsett fra kjøkken- og matavfall, som ble produsert for 

konsum fullt ut i samsvar med EUs næringsmiddelregelverk, men som ikke lenger er beregnet på konsum av 

praktiske årsaker eller logistikkårsaker eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre 

problemer, og som ikke utgjør en helserisiko når de brukes som fôr. Fastsettelse av grenseverdi som nevnt i nr. 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 767/2009 får ikke anvendelse på tidligere næringsmidler og kjøkken- og 

matavfall. Den skal få anvendelse ved videre bearbeidelse som fôr. 

4) I samsvar med god praksis som nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(1) skal 

fôrmidler være fri for kjemiske urenheter fra produksjonsprosessen og for tekniske hjelpestoffer, med mindre det 

er fastsatt en særlig grenseverdi i katalogen. Stoffer som det ikke er tillatt å bruke i fôrvarer, skal ikke forekomme, 

og for slike stoffer skal det ikke fastsettes grenseverdier. Av klarhetshensyn skal fôrmidler med tillatte 

restmengder suppleres med relevante opplysninger framlagt av driftsansvarlige for fôrforetak ved vanlige 

kommersielle transaksjoner. 

5) I samsvar med god praksis som nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005, anvendelse av ALARA-

prinsippet( 2 ) og uten at det berører anvendelsen av forordning (EF) nr. 183/2005, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(3), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(4) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(5), bør grenseverdier for kjemiske urenheter fra produksjonsprosessen eller fra tekniske hjelpestoffer med 

en forekomst på 0,1 % eller mer spesifiseres i katalogen over fôrvarer. I katalogen kan det også fastsettes 

grenseverdier for kjemiske urenheter og tekniske hjelpestoffer med en forekomst på mindre enn 0,1 % dersom det 

anses som passende for god handelspraksis. Med mindre annet er spesifisert i del B eller C i vedlegget, uttrykkes 

grenseverdiene i vektprosent. 

6) De særlige grenseverdiene for kjemiske urenheter og tekniske hjelpestoffer fastsettes enten i beskrivelsen av 

behandlingsmetodene i del B, i beskrivelsen av fôrmiddelet i del C eller til slutt i en kategori i del C. Med mindre 

en særlig grenseverdi er fastsatt i del C, skal grenseverdien som er fastsatt for en gitt behandlingsmetode i del B, 

anvendes for alle fôrmidler oppført i del C, i den grad beskrivelsen av fôrmiddelet henviser til denne 

behandlingsmetoden, og den aktuelle behandlingsmetoden tilsvarer beskrivelsen i del B. 

7) Et fôrmiddels botaniske renhet skal være minst 95 %. Botaniske urenheter som rester av andre oljeholdige frø og 

frukter fra en tidligere produksjonsprosess, skal imidlertid ikke overstige 0,5 % for hver type oljeholdige frø eller 

frukt. Dersom disse alminnelige reglene fravikes, skal det fastsettes en særlig grenseverdi i listen over fôrmidler i 

del C.  

  

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 

(2) ALARA: As Low As Reasonably Achievable (så lavt nivå som det med rimelighet er mulig å oppnå) 

(3) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(4) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(5) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 



Nr. 58/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

8) Den alminnelige betegnelsen eller det alminnelige uttrykket for én eller flere av behandlingsmetodene som er 

oppført i siste kolonne i ordlisten over behandlingsmetoder i del B, skal(1) føyes til fôrmiddelets navn for å angi at 

det har gjennomgått den angitte behandlingen eller de angitte behandlingene. Et fôrmiddel hvis navn er en 

kombinasjon av et navn oppført i del C og den alminnelige betegnelsen eller det alminnelige uttrykket for én eller 

flere behandlingsmetoder oppført i del B, skal anses som oppført i katalogen, og etiketten skal inneholde de 

obligatoriske opplysningene som gjelder for dette fôrmiddelet som fastsatt i de siste kolonnene i henholdsvis del 

B og C. Når den særlige metoden som er brukt i prosessen, er fastsatt i siste kolonne i del B, skal den spesifiseres 

i fôrmiddelets navn. 

9) Dersom produksjonsprosessen for et fôrmiddel skiller seg fra beskrivelsen av den angitte behandlingsmetoden i 

ordlisten over behandlingsmetoder i del B, skal produksjonsprosessen framgå av beskrivelsen av det aktuelle 

fôrmiddelet. 

10) For en rekke fôrmidler kan det brukes synonymer. Slike synonymer står i hakeparentes i kolonnen «Betegnelse» i 

posten for det aktuelle fôrmiddelet i listen over fôrmidler i del C. 

11) I beskrivelsen av fôrmidlene i listen over fôrmidler i del C brukes ordet «produkt» i stedet for «biprodukt» for å 

avspeile markedssituasjonen og den terminologien som driftsansvarlige for fôrforetak vanligvis bruker for å 

framheve fôrmidlenes kommersielle verdi. 

12) Planters botaniske navn er oppgitt bare i beskrivelsen i den første posten for den aktuelle planten i listen over 

fôrmidler i del C. 

13) Det avgjørende for om det ved merking av et fôrmiddel oppført i katalogen er påkrevd å oppgi dets analytiske 

bestanddeler, er hvorvidt et bestemt produkt inneholder en bestemt bestanddel i høy konsentrasjon, eller hvorvidt 

produktets ernæringsmessige egenskaper er endret som følge av produksjonsprosessen. 

14) I artikkel 15 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med nr. 6 i vedlegg I til samme forordning er 

det fastsatt merkingskrav med hensyn til vanninnhold. I artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i samme forordning 

sammenholdt med dens vedlegg V er det fastsatt merkingskrav med hensyn til andre analytiske bestanddeler. I 

henhold til nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 767/2009 skal dessuten innholdet av aske som er uløselig i 

saltsyre, angis dersom det overstiger 2,2 % generelt, eller for visse fôrmidler dersom det overstiger grenseverdien 

fastsatt i det relevante avsnittet i vedlegg V til forordningen. Enkelte poster i listen over fôrmidler i del C avviker 

imidlertid fra disse reglene på følgende måter: 

a)  De obligatoriske opplysningene om analytiske bestanddeler i listen over fôrmidler i del C erstatter de 

obligatoriske opplysningene fastsatt i det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF) nr. 767/2009. 

b)  Dersom det i kolonnen for obligatoriske opplysninger i listen over fôrmidler i del C ikke er angitt analytiske 

bestanddeler som det er påkrevd å angi i samsvar med det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF) 

nr. 767/2009, er det ikke nødvendig å angi noen av disse bestanddelene på etiketten. Dersom det for aske som 

er uløselig i saltsyre, ikke er fastsatt noen grenseverdi i listen over fôrmidler i del C, skal innholdet angis 

dersom det overstiger 2,2 %. 

c)  Dersom det er fastsatt én eller flere særskilte verdier for vanninnhold i kolonnen «Obligatoriske opplysninger» 

i listen over fôrmidler i del C, skal disse verdiene anvendes i stedet for verdiene i nr. 6 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 767/2009. Dersom vanninnholdet er under 14 %, er det imidlertid ikke obligatorisk å angi 

det. Dersom det ikke er fastsatt noen særskilt verdi for vanninnhold i nevnte kolonne, får nr. 6 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 767/2009 anvendelse. 

15)  En driftsansvarlig for et fôrforetak som hevder at en fôrvare har flere egenskaper enn dem som er oppgitt i 

kolonnen «Beskrivelse» i listen over fôrvarer i del C, eller henviser til en behandlingsmetode som er oppført i del 

B som kan sidestilles med en påstand (f.eks. beskyttelse mot nedbryting i vom), må overholde artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 767/2009. Dessuten kan fôrmidler ha særlige ernæringsformål i samsvar med artikkel 9 og 10 

i forordning (EF) nr. 767/2009. 

  

(1) Som et unntak fra dette kravet er det valgfritt å legge den/det til for behandlingsmetoden «tørking». 
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DEL B 

Ordliste over behandlingsmetoder 

 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

1 Luftseparering Atskilling av partikler ved hjelp av en luftstrøm. Luftseparert 

2 Aspirering Metode for ved hjelp av en luftstrøm å fjerne støv, 

fine partikler og andre deler med svevestoffer fra 

korn under transport. 

Aspirert 

3 Blansjering Metode som består av varmebehandling av et 

organisk stoff ved koking eller damping, for å 

denaturere naturlige enzymer, bløtgjøre vev og 

fjerne rå aromaer, etterfulgt av nedsenking i kaldt 

vann for å stanse kokingen. 

Blansjert 

4 Bleking Fjerning av naturlig farge. Bleket 

5 Kjøling Senking av temperaturen til under omgivelses-

temperaturen, men over frysepunktet, for å bedre 

produktets holdbarhet. 

Kjølt 

6 Hakking Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av én 

eller flere kniver. 

Hakket 

7 Rensing Fjerning av fremmedlegemer (f.eks. steiner) eller 

plantedeler, f.eks. løse stråpartikler, skall eller 

ugress. 

Renset/sortert 

8 Konsentrering(1) Økning av visse innholdsstoffer ved å fjerne vann 

og/eller andre bestanddeler. 

Konsentrat, konsentrert 

9 Kondensering Et stoffs overgang fra gass til flytende form. Kondensert 

10 Koking Endring av fôrmidlers fysiske og kjemiske 

egenskaper ved tilførsel av varme. 

Kokt 

11 Knusing Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av en 

knuser. 

Knust, finmalt 

12 Krystallisering Rensing av en løsning ved å omdanne væske til 

krystaller. Urenheter i væsken bindes vanligvis 

ikke til krystallenes gitterstruktur. 

Krystallisert 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

13 Avskalling(2) Hel eller delvis fjerning av ytre lag fra korn, frø, 

frukter, nøtter og annet. 

Avskallet, delvis avskallet 

14 Skrelling/pilling Fjerning av skalldeler fra bønner, korn og frø, 

vanligvis med fysiske metoder. 

Skrelt eller pillet(3) 

15 Avpektinisering Ekstrahering av pektiner fra et fôrmiddel. Avpektinisert 

16 Uttørking Metode for å trekke ut fuktighet. Uttørket 

17 Avsliming Metode for å fjerne slimlaget på et produkts 

overflate. 

Avslimet 

18 Avsukring Hel eller delvis fjerning av mono- og disakkarider 

fra melasse og andre sukkerholdige stoffer ved 

hjelp av kjemiske eller fysiske prosesser. 

Avsukret, delvis avsukret 

19 Avgifting Metode for å ødelegge giftstoffer eller redusere 

konsentrasjonen av dem. 

Avgiftet 

20 Destillering Fraksjonering av væsker ved koking og 

oppsamling av den kondenserte dampen i en 

separat beholder. 

Destillert 

21 Tørking Dehydrering ved kunstig eller naturlig prosess. Tørket (soltørket eller kunstig 

tørket) 

22 Ensilering Oppbevaring av fôrmidler i silo, eventuelt med 

konserveringsmidler eller under anaerobe forhold, 

eventuelt med tilsetningsstoffer til ensilasje. 

Ensilert 

23 Fordamping Redusering av vanninnhold. Fordampet 

24 Ekspandering Varmebehandling der kraftig fordamping av 

vanninnholdet i et produkt fører til at produktet 

splittes opp. 

Ekspandert eller puffet 

25 Oljeutvinning ved 

pressing 

Fjerning av olje/fett ved pressing. Ekspeller/kake og olje/fett 

26 Ekstrahering Fjerning av fett eller olje fra materialer ved hjelp 

av organisk løsemiddel, eller av sukker eller andre 

vannløselige bestanddeler ved hjelp av vandig 

løsemiddel. 

Ekstrakt/mel og fett/olje, 

melasse/pulp og sukker eller 

andre vannløselige 

bestanddeler 

27 Ekstrudering Varmebehandling der kraftig fordamping av 

vanninnholdet i et produkt fører til at produktet 

splittes opp, samtidig med at produktet passerer 

gjennom en åpning. 

Ekstrudert 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

28 Gjæring Metode der mikroorganismer som bakterier, sopp 

eller gjær framstilles eller brukes for å endre ma-

terialers kjemiske sammensetning eller egenskaper. 

Gjæret 

29 Filtrering Separering av en blanding av flytende og faste 

materialer ved å la væsken passere gjennom et 

porøst medium eller en membran. 

Filtrert 

30 Flakframstilling Valsing av et dampbehandlet produkt. Flak 

31 Tørr formaling Fysisk bearbeiding av korn for å redusere 

partikkelstørrelsen og lette oppdelingen i kornets 

bestanddeler (dvs. mel, kli og fôrmel). 

Mel, kli, fôrmel(4), fôr 

32 Fraksjonering Atskilling av fragmenter av fôrmidler ved sikting 

og/eller med en luftstrøm som fjerner de lette 

skalldelene. 

Fraksjonert 

33 Fragmentering Metode for å bryte opp et fôrmiddel i fragmenter. Fragmentert 

34 Steking Metode for å varmebehandle fôrmidler i olje eller 

fett. 

Stekt 

35 Gelering Metode for å danne en gel, som er et fast, 

gelélignende materiale med egenskaper som kan 

variere fra bløtt og tyntflytende til hardt og seigt, 

vanligvis ved hjelp av geleringsmidler. 

Gelert 

36 Granulering Behandling av fôrmidler for å oppnå en bestemt 

partikkelstørrelse og konsistens. 

Granulert 

37 Formaling Redusering av faste fôrmidlers partikkelstørrelse 

ved tørr eller våt bearbeiding. 

Formalt 

38 Oppvarming Varmebehandling foretatt på særlige vilkår. Varmebehandlet 

39 Hydrogenering Katalytisk prosess for å mette dobbeltbindinger av 

oljer/fettstoffer/fettsyrer som utføres ved høy 

temperatur under hydrogentrykk for å framstille 

helt eller delvis mettede triglyserider/fettsyrer eller 

for å framstille polyoler ved å redusere karbonyl-

grupper av karbohydrater til hydroksylgrupper. 

Hydrogenert, delvis 

hydrogenert 

40 Hydrolyse Redusering av molekylstørrelsen ved egnet 

behandling med vann og enten varme/trykk, 

enzymer eller syre/base. 

Hydrolysert 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

41 Flytendegjøring Omdanning av et fast stoff eller en gass til en 

væske. 

Flytendegjort 

42 Maserasjon Mekanisk redusering av fôrmidlers størrelse, ofte 

med tilsetning av vann eller andre væsker. 

Maserert 

43 Malting Igangsetting av spiring av korn for å aktivere 

naturlige enzymer som kan omdanne stivelse til 

gjærbare karbohydrater og proteiner til aminosyrer 

og peptider. 

Maltet 

44 Smelting Overgang fra fast til flytende tilstand ved tilføring 

av varme. 

Smeltet 

45 Mikronisering Metode for å redusere den gjennomsnittlige 

partikkelstørrelsen i et fast materiale til mikrome-

terstørrelse. 

Mikronisert 

46 Forvelling Bløtlegging i vann og varmebehandling, slik at 

stivelsen gelatineres fullstendig, med påfølgende 

tørkeprosess. 

Forvellet («parboiled») 

47 Pasteurisering Oppvarming til en kritisk temperatur i et nærmere 

angitt tidsrom for å eliminere skadelige 

mikroorganismer, etterfulgt av rask nedkjøling. 

Pasteurisert 

48 Skrelling Fjerning av skrell/skall fra frukt og grønnsaker. Skrelt 

49 Pelletering Pressing i pelletform. Pellet, pelletering 

50 Formaling av ris Fjerning av nesten alt eller deler av kli og kime fra 

avskallet ris. 

Formalt 

51 Pregelatinering Modifisering av stivelse for å gi den en vesentlig 

bedre evne til å svelle i kaldt vann. 

Pregelatinert(5) 

52 Pressing(6) Fysisk fjerning av væsker som fett, olje, vann eller 

saft fra faste stoffer. 

Ekspeller/kake (oljeholdige 

materialer) 

Pulp, pressrester (frukt osv.) 

Pulp (sukkerbeter) 

53 Raffinering Hel eller delvis fjerning av urenheter eller 

uønskede bestanddeler ved fysisk/kjemisk 

behandling. 

Raffinert, delvis raffinert 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

54 Risting Oppvarming av formidler i tørr tilstand for å bedre 

fordøyeligheten, forsterke fargen og/eller begrense 

naturlige antinæringsstoffer. 

Ristet 

55 Valsing Redusering av partikkelstørrelsen ved å presse 

fôrmiddelet, f.eks. korn, mellom valser. 

Valset 

56 Beskyttelse mot 

nedbryting i vom 

Metode som, enten ved fysisk behandling med 

bruk av varme, trykk, damp eller en kombinasjon 

av disse og/eller ved hjelp av aldehyder, ligno-

sulfonat, natriumhydroksid eller organiske syrer 

(som propionsyre eller garvesyre), beskytter 

næringsstoffene mot nedbryting i vommen. 

Fôrmidler som er beskyttet mot nedbryting i 

vommen med aldehyder, kan inneholde opptil 

0,12 % frie aldehyder. 

Beskyttet mot nedbryting i 

vommen ved hjelp av [skriv 

inn det som passer] 

57 Sikting/sålding Atskilling av partikler av forskjellig størrelse ved å 

riste eller helle fôrmidler gjennom en eller flere 

sikter. 

Siktet, såldet 

58 Skumming Mekanisk utskilling av det flytende øverste laget i 

en væske, f.eks. melkefett. 

Skummet 

59 Skiving Skjæring av fôrmidler i skiver Skivet, snittet 

60 Bløtlegging/støp-

setting 

Fukting og bløtgjøring av fôrmidler, vanligvis frø, 

for å redusere koketiden, lette fjerningen av 

frøskall, fremme vannopptaket for å aktivere 

spiringsprosessen, eller redusere konsentrasjonen 

av naturlig forekommende antinæringsstoffer. 

Bløtlagt, støpt 

61 Spraytørking Redusering av vanninnholdet i en væske ved å 

omdanne fôrmiddelet til en tåke som det blåses 

varm luft gjennom, slik at forholdet mellom 

overflate og vekt økes. 

Spraytørket 

62 Damping Metode for oppvarming og koking ved hjelp av 

damp under trykk for å øke fordøyeligheten. 

Dampet 

63 Tørristing Oppvarming med tørr varme, vanligvis brukt på 

oljefrø, f.eks. for å redusere eller fjerne naturlig 

forekommende antinæringsstoffer. 

Tørristet 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

64 Ultrafiltrering Filtrering av væsker gjennom en membran som 

bare små molekyler kan trenge gjennom. 

Ultrafiltrert 

65 Avkiming Metode for hel eller delvis fjerning av kim fra 

knuste korn. 

Avkimet 

66 Infrarød 

mikronisering 

Termisk prosess med infrarød varmebehandling for 

koking og risting av korn, røtter, frø eller 

rotknoller, eller deres biprodukter, vanligvis 

etterfulgt av flakframstilling. 

Infrarødmikronisert 

67 Spalting av 

oljer/fettstoffer og 

hydrogenerte 

oljer/fettstoffer 

Kjemisk prosess med hydrolyse av fettstoffer/oljer. 

Fettstoffers/oljers reaksjon med vann, utført ved 

høy temperatur og høyt trykk, gjør det mulig å 

framstille råfettsyrer i den hydrofobe fase og 

glyserolvann (råglyserol) i den hydrofile fase. 

Spaltet 

(1) I tysk utgave kan «Konzentrieren» eventuelt erstattes med «Eindicken». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da 

«eingedickt». 

(2) «Avskalling» kan eventuelt erstattes med «skrelling» eller «pilling». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da «skrelt» 

eller «pillet». 

(3) Når det gjelder ris, kalles denne prosessen «avskalling», og den alminnelige betegnelsen er «avskallet». 

(4) I fransk utgave kan betegnelsen «issues» eventuelt benyttes. 

(5) I tysk utgave kan uttrykket «aufgeschlossen» og betegnelsen «Quellwasser» (i forbindelse med stivelse) benyttes. I dansk utgave 

kan uttrykket «kvældning» og betegnelsen «kvældet» (i forbindelse med stivelse) benyttes. 

(6) I fransk utgave kan «Pressage» eventuelt erstattes med «Extraction mécanique». 

DEL C 

Liste over fôrmidler 

1. Korn og produkter framstilt av korn 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.1.1 Bygg Korn av Hordeum vulgare L. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

 

1.1.2 Bygg, puffet Produkt framstilt av formalt eller knust bygg ved 

behandling under fuktige, varme forhold og under 

trykk. 

Stivelse 

1.1.3 Bygg, ristet Produkt fremkommet ved delvis risting av bygg, 

med svak farge. 

Stivelse, dersom > 10 % 

Råprotein, dersom > 15 % 

1.1.4 Byggflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet bygg. Kan 

inneholde en liten andel skalldeler. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Stivelse 

1.1.5 Byggfiber Produkt fra framstilling av byggstivelse. Består av 

deler av endosperm og hovedsakelig av fiber. 

Råtrevler 

Råprotein, dersom > 10 % 

1.1.6 Byggskall Produkt fra framstilling av etanolstivelse etter 

tørrformaling, sikting og avskalling av byggkorn. 

Råtrevler 

Råprotein, dersom > 10 % 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.1.7 Byggfôrmel Produkt framkommet ved framstilling av byggryn 

eller mel av siktet, avskallet bygg. Består 

hovedsakelig av deler av endosperm og finere 

skalldeler samt noen sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.1.8 Byggprotein Produkt av bygg framkommet etter utskilling av 

stivelse og kli. Består hovedsakelig av protein. 

Råprotein 

1.1.9 Byggproteinfôr Produkt av bygg framkommet etter utskilling av 

stivelse. Består hovedsakelig av protein og deler 

av endosperm. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 60 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

— Råprotein 

— Stivelse 

1.1.10 Pressaft fra bygg Produkt av bygg framkommet etter våt 

ekstrahering av protein og stivelse. 

Råprotein 

1.1.11 Byggkli Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

avskallet bygg. Består hovedsakelig av skalldeler 

og deler av korn der størsteparten av endospermen 

er fjernet. 

Råtrevler 

1.1.12 Flytende byggstivelse Sekundær stivelsesfraksjon fra framstilling av 

stivelse fra bygg. 

Dersom vanninnhold 

< 50 %: 

— Stivelse 

1.1.13 Sikterester av 

maltbygg 

Produkt fra mekanisk sikting (størrelses-

fraksjonering), bestående av små byggkjerner og 

fraksjoner av byggkjerner som er skilt ut før 

maltingen. 

Råtrevler 

Råaske, dersom > 2,2 % 

1.1.14 Støv av maltbygg og 

malt 

Produkt som består av fraksjoner av byggkjerner 

og malt skilt ut under framstillingen av malt. 

Råtrevler 

1.1.15 Skall fra maltbygg Produkt fra rensing av maltbygg, bestående av 

skalldeler og støv. 

Råtrevler 

1.1.16 Byggdrank, fast Produkt fra framstilling av etanol av bygg. 

Inneholder den faste delen av biproduktet fra 

destilleringen. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein 

1.1.17 Byggdrank, flytende Produkt fra framstilling av etanol av bygg. 

Inneholder den løselige delen av biproduktet fra 

destilleringen. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 70 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

— Råprotein 

1.1.18 Malt(1) Produkt av spiret korn som er tørket, formalt 

og/eller ekstrahert. 

 

1.1.19 Maltspirer(1) Produkt fra spiring av maltkorn og rensing av 

malt, bestående av spirer, kornstøv, skall og små, 

knuste maltkorn. Kan være formalt. 

 

1.2.1 Mais(2) Korn av Zea mays L. ssp. mays. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.2.2 Maisflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet mais. Kan 

inneholde en liten andel skalldeler. 

Stivelse 

1.2.3 Maisfôrmel Produkt fra framstilling av mel eller gryn av mais. 

Består hovedsakelig av skalldeler og deler av korn 

der det er fjernet mindre endosperm enn i maiskli. 

Kan inneholde deler av maiskim. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.2.4 Maiskli Produkt fra framstilling av mel eller gryn av mais. 

Består hovedsakelig av skalldeler og deler av 

maiskim samt deler av endosperm. 

Råtrevler 

1.2.5 Maiskolber De indre kjernene i maisaks. Omfatter stokk, korn 

og blader. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.2.6 Sikterester av mais Deler av maiskorn skilt ut gjennom sikteprosessen 

ved produktinnmating. 

 

1.2.7 Maisfiber Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består 

hovedsakelig av fiber. 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % eller > 70 % 

Dersom vanninnhold 

< 50 %: 

— Råtrevler 

1.2.8 Maisgluten Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består 

hovedsakelig av gluten som framkommer ved 

utskilling av stivelsen. 

Vanninnhold, dersom 

< 70 % eller > 90 % 

Dersom vanninnhold 

< 70 %: 

— Råprotein 

1.2.9 Maisglutenfôr Produkt framkommet ved framstilling av 

maisstivelse. Består av kli og pressaft fra mais. 

Kan også inneholde knust mais og rester fra 

ekstrahering av olje fra maiskim. Andre stivel-

sesprodukter og produkter fra foredling eller 

gjæring av stivelsesprodukter kan være tilsatt. 

Vanninnhold, dersom 

< 40 % eller > 65 % 

Dersom vanninnhold 

< 40 %: 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Stivelse 

1.2.10 Maiskim Produkt fra framstilling av gryn, mel eller stivelse 

av mais. Består hovedsakelig av maiskim, 

skalldeler og deler av endosperm. 

Vanninnhold, dersom 

< 40 % eller > 60 % 

Dersom vanninnhold 

< 40 %: 

— Råprotein 

— Råfett 

1.2.11 Maiskimekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

bearbeidet maiskim, der rester av endosperm og 

frøskall kan henge igjen. 

Råprotein 

Råfett 

1.2.12 Maiskim-mel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

bearbeidet maiskim. 

Råprotein 

1.2.13 Rå maiskimolje Produkt framstilt av maiskim. Råfett 
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1.2.14 Mais, puffet Produkt framstilt av formalt eller knust mais ved 

behandling under fuktige, varme forhold og under 

trykk. 

Stivelse 

1.2.15 Maisbløtleggingsvann Konsentrert flytende fraksjon fra bløtlegging av 

mais. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 65 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

— Råprotein 

1.2.16 Sukkermaisensilasje Biprodukt fra sukkermaisbearbeidingsindustrien, 

bestående av maiskolber og svøp som er snittet og 

drenert eller presset. Framstilt ved snitting av 

kolber, svøp og blader av sukkermais. Inneholder 

også noen sukkermaiskjerner. 

Råtrevler 

1.2.17 Knust, avkimet mais Produkt framstilt ved fjerning av kimen fra knust 

mais. Består hovedsakelig av deler av endosperm, 

kan inneholde noe maiskim og skalldeler. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.3.1 Hirse Korn av Panicum miliaceum L.  

1.4.1 Havre Korn av Avena sativa L. og andre dyrkede arter av 

havre. 

 

1.4.2 Avskallet havre Avskallede korn av havre. Kan være 

dampbehandlet. 

 

1.4.3 Havreflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet havre. Kan 

inneholde en liten andel skalldeler. 

Stivelse 

1.4.4 Havrefôrmel Produkt framkommet ved framstilling av 

havregryn og mel av siktet, avskallet havre. Består 

hovedsakelig av havrekli og endosperm. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.4.5 Havrekli Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

avskallet havre. Består hovedsakelig av skalldeler 

og deler av korn der størsteparten av endospermen 

er fjernet. 

Råtrevler 

1.4.6 Havreskall Produkt framkommet ved avskalling av havrekorn. Råtrevler 

1.4.7 Havre, puffet Produkt framstilt av formalt eller knust havre ved 

behandling under fuktige, varme forhold og under 

trykk. 

Stivelse 

1.4.8 Havregryn Renset og avskallet havre. Råtrevler 

Stivelse 

1.4.9 Havremel Produkt framstilt ved formaling av havrekorn. Råtrevler 

Stivelse 

1.4.10 Fôrmel av avskallet 

havre 

Havreprodukt med høyt innhold av stivelse, etter 

avskalling. 

Råtrevler 



Nr. 58/32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.4.11 Fôrhavre Produkt framkommet ved framstilling av 

havregryn og mel av siktet, avskallet havre. Består 

hovedsakelig av havrekli og endosperm. 

Råtrevler 

1.5.1 Kinoafrø, ekstrahert Rensede hele frø av kinoaplanten (Chenopodium 

quinoa Willd.) der saponinet i frøets ytre lag er 

fjernet. 

 

1.6.1 Bruddris Del av riskjernen fra Oryza Sativa L. som er 

mindre enn tre firedeler av en hel kjerne. Risen 

kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.2 Formalt ris Avskallet ris der nesten alt av kli og kime er helt 

eller delvis fjernet under formaling. Risen kan 

være forvellet. 

Stivelse 

1.6.3 Pregelatinert ris Produkt framstilt ved pregelatinering av formalt ris 

eller bruddris. 

Stivelse 

1.6.4 Ekstrudert ris Produkt framstilt ved ekstrudering av rismel. Stivelse 

1.6.5 Risflak Produkt framstilt ved flakframstilling av 

pregelatinerte riskjerner eller pregelatinert 

bruddris. 

Stivelse 

1.6.6 Avskallet ris Uavskallet ris (Oryza Sativa L.) der bare skallet er 

fjernet. Kan være forvellet. Ved avskalling og 

håndtering kan noe av klien gå tapt. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.6.7 Fôrris, malt Produkt framstilt ved formaling av fôrris, som 

enten består av grønne, krittaktige eller umodne 

korn som er siktet fra ved sliping av avskallet ris, 

eller av normale avskallede riskorn som er gule 

eller flekkete. 

Stivelse 

1.6.8 Rismel Produkt framstilt ved formaling av slipt ris. Risen 

kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.9 Avskallet ris, mel Produkt framstilt ved formaling av avskallet ris. 

Risen kan være forvellet. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.6.10 Riskli Produkt framkommet ved formaling av ris, be-

stående i hovedsak av kjernens ytre lag (fruktvegg, 

frøskall, kjerne, aleuron) med en del av kimen. 

Risen kan være forvellet eller ekstrudert. 

Råtrevler 

1.6.11 Riskli med 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved formaling av ris, be-

stående i hovedsak av kjernens ytre lag (fruktvegg, 

frøskall, kjerne, aleuron) med en del av kimen. 

Kan inneholde opptil 23 % kalsiumkarbonat brukt 

som teknisk hjelpestoff. Risen kan være forvellet. 

Råtrevler 

Kalsiumkarbonat 
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1.6.12 Avfettet riskli Riskli fra oljeekstrahering. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

Råtrevler 

1.6.13 Riskliolje Olje ekstrahert fra stabilisert riskli. Råfett 

1.6.14 Risfôrmel Produkt fra framstilling av rismel og stivelse, 

framstilt ved tørr- eller våtmaling og sikting. 

Består hovedsakelig av stivelse, protein, fett og 

trevler. Risen kan være forvellet. Kan inneholde 

opptil 0,25 % natrium og opptil 0,25 % sulfat. 

Stivelse, dersom > 20 % 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råfett, dersom > 5 % 

Råtrevler 

1.6.15 Risfôrmel med 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av deler av aleuronlaget og 

endosperm. Kan inneholde opptil 23 % 

kalsiumkarbonat brukt som teknisk hjelpestoff. 

Risen kan være forvellet. 

Stivelse 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

Kalsiumkarbonat 

1.6.17 Riskim Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av kimen. 

Råfett 

Råprotein 

1.6.18 Riskimekspeller Produktet som er igjen etter at riskimen er knust 

for å presse ut oljen. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

1.6.20 Risprotein Produkt fra framstilling av risstivelse ved 

våtmaling, sikting, separering, konsentrering og 

tørking. 

Råprotein 

1.6.21 Flytende fôr av ris Konsentrert flytende produkt fra våtmaling og 

sikting av ris. 

Stivelse 

1.6.22 Ris, puffet Produkt framstilt ved ekspandering av riskjerner 

eller bruddris. 

Stivelse 

1.6.23 Ris, gjæret Produkt framstilt ved gjæring av ris. Stivelse 

1.6.24 Deformert ris, 

formalt/krittaktig ris, 

formalt 

Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av deformerte kjerner 

og/eller krittaktige kjerner og/eller ødelagte 

kjerner, hele eller knekte. Kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.25 Umoden ris, formalt Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av umodne og/eller 

krittaktige kjerner. 

Stivelse 

1.7.1 Rug Korn av Secale cereale L.  

1.7.2 Rugfôrmel Produkt fra melframstilling av siktet rug. Består 

hovedsakelig av deler av endosperm og finere 

skalldeler samt noe kornavfall. 

Stivelse 

Råtrevler 
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1.7.3 Rugkli, ekstra Produkt fra melframstilling av siktet rug. Består 

hovedsakelig av skalldeler og deler av korn der det 

er fjernet mindre endosperm enn i rugkli. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.7.4 Rugkli Produkt fra melframstilling av siktet rug. Varen 

består hovedsakelig av skalldeler og andre deler av 

korn der størstedelen av endospermen er fjernet. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.8.1 Sorghum [milo] Korn/frø av Sorghum bicolor (L.) Moench.  

1.8.2 Hvit sorghum Korn av hvit sorghum.  

1.8.3 Sorghumglutenfôr Tørket produkt som framkommer ved utskilling av 

sorghumstivelse. Består hovedsakelig av kli og en 

liten mengde gluten. Produktet kan også inneholde 

tørkede rester av maserasjonsvann og kan være 

tilsatt kim. 

Råprotein 

1.9.1 Spelt Korn av spelt Triticum spelta L., Triticum 

dicoccum Schrank, Triticum monococcum. 

 

1.9.2 Speltkli Produkt fra framstilling av speltmel. Består 

hovedsakelig av skalldeler og deler av speltkim 

samt deler av endosperm. 

Råtrevler 

1.9.3 Speltskall Produkt framkommet ved avskalling av speltkorn. Råtrevler 

1.9.4 Speltfôrmel Produkt framkommet ved formaling av siktet, 

avskallet spelt til speltmel. Består hovedsakelig av 

deler av endosperm og finere skalldeler samt noen 

sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.10.1 Rughvete Korn av Triticum X Secale cereale L. Hybrid.  

1.11.1 Hvete Korn av Triticum aestivum L., Triticum durum 

Desf. og andre dyrkede arter av hvete. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

1.11.2 Hvetespirer Produkt fra spiring av malthvete og rensing av 

malt, som består av spirer, kornstøv, skall og små, 

knuste malthvetekorn. 

 

1.11.3 Hvete, pregelatinert Produkt framstilt av formalt eller knust hvete ved 

behandling under fuktige, varme forhold og under 

trykk. 

Stivelse 

1.11.4 Hvetefôrmel Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

hvete eller avskallet spelt. Består hovedsakelig av 

deler av endosperm og finere skalldeler samt noen 

sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 
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1.11.5 Hveteflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet hvete. Kan 

inneholde en liten andel skalldeler. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.11.6 Hvetekli, ekstra Produkt fra melframstilling eller malting av 

siktede korn av hvete eller avskallet spelt. Består 

hovedsakelig av skalldeler og deler av korn der det 

er fjernet mindre endosperm enn i hvetekli. 

Råtrevler 

1.11.7 Hvetekli(3) Produkt fra melframstilling eller malting av 

siktede korn av hvete eller avskallet spelt. Består 

hovedsakelig av skalldeler og deler av korn der 

størsteparten av endospermen er fjernet. 

Råtrevler 

1.11.8 Maltede gjærede 

hvetepartikler 

Produkt framstilt ved en kombinasjon av malting 

og gjæring av hvete og hvetekli. Produktet blir 

deretter tørket og malt. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.11.10 Hvetefiber Fiber ekstrahert ved bearbeiding av hvete. Består 

hovedsakelig av fiber. 

Vanninnhold, dersom 

< 60 % eller > 80 % 

Dersom vanninnhold 

< 60 %: 

— Råtrevler 

1.11.11 Hvetekim Produkt fra tørr formaling, bestående hovedsakelig 

av hvetekim, valset eller i annen form, der rester 

av endosperm og skall kan henge igjen. 

Råprotein 

Råfett 

1.11.12 Hvetekim, gjæret Produkt fra gjæring av hvetekim, med inaktiverte 

mikroorganismer. 

Råprotein 

Råfett 

1.11.13 Hvetekimekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hvetekim (Triticum aestivum L., Triticum durum 

Desf. og andre dyrkede arter av hvete og avskallet 

spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum 

Schrank, Triticum monococcum L.)), der rester av 

endosperm og frøskall kan henge igjen. 

Råprotein 

1.11.15 Hveteprotein Hveteprotein ekstrahert under framstilling av 

stivelse eller etanol. Kan være delvis hydrolysert. 

Råprotein 

1.11.16 Hveteglutenfôr Produkt fra framstilling av hvetestivelse og 

hvetegluten. Består av kli der kimen kan være 

delvis fjernet. Pressaft fra hvete, knust hvete og 

andre stivelsesprodukter og produkter fra foredling 

eller gjæring av stivelsesprodukter kan være tilsatt. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 60 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

— Råprotein 

— Stivelse 

1.11.18 Vitalt hvetegluten Hveteprotein kjennetegnet ved høy viskoelastisitet 

i hydrert form, med minst 80 % protein (N × 6,25) 

og høyst 2 % aske i tørrstoffet. 

Råprotein 
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1.11.19 Flytende hvetestivelse Produkt framkommet ved framstilling av 

stivelse/glukose og gluten av hvete. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 85 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Stivelse 

1.11.20 Proteinholdig 

hvetestivelse, delvis 

avsukret 

Produkt framkommet ved framstilling av hvetes-

tivelse, bestående hovedsakelig av delvis avsukret 

stivelse, løselige proteiner og andre løselige deler 

av endospermen. 

Råprotein 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

1.11.21 Pressaft fra hvete Produkt av hvete framkommet etter våt 

ekstrahering av protein og stivelse. Kan være 

hydrolysert. 

Vanninnhold, dersom 

< 55 % eller > 85 % 

Dersom vanninnhold 

< 55 %: 

— Råprotein 

1.11.22 Hvetegjærkonsentrat Vått biprodukt fra framstilling av alkohol ved 

gjæring av hvetestivelse. 

Vanninnhold, dersom 

< 60 % eller > 80 % 

Dersom vanninnhold 

< 60 %: 

— Råprotein 

1.11.23 Sikterester av 

malthvete 

Produkt fra mekanisk sikting (størrelsesfrak-

sjonering), bestående av små hvetekjerner og 

fraksjoner av hvetekjerner som er skilt ut før 

maltingen. 

Råtrevler 

1.11.24 Støv av malthvete og 

malt 

Produkt som består av fraksjoner av hvetekjerner 

og malt skilt ut under framstillingen av malt. 

Råtrevler 

1.11.25 Skall fra malthvete Produkt fra rensing av malthvete, bestående av 

skalldeler og støv. 

Råtrevler 

1.12.2 Mel(4) Mel fra formaling av korn. Stivelse 

Råtrevler 

1.12.3 Proteinkonsentrat fra 

korn(4) 

Konsentrert og tørket produkt framstilt av korn 

etter fjerning av stivelse ved gjæring. 

Råprotein 

1.12.4 Sikterester av korn(4) Produkt fra mekanisk sikting (størrelsesfrak-

sjonering), bestående av små korn og deler av 

kjerner, som kan være gjæret, skilt ut for videre 

bearbeiding av kornet. Produktet inneholder mer 

råtrevler (f.eks. skall) enn ufraksjonerte kornslag. 

Råtrevler 

1.12.5 Kornkim(4) Produkt fra tørr formaling og stivelsesframstilling, 

bestående hovedsakelig av kornkim, valset eller i 

annen form, der rester av endosperm og skall kan 

henge igjen. 

Råprotein 

Råfett 
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1.12.6 Sirup av kornbløt-

leggingsvann(4) 

Kornprodukt fra fordamping av konsentrat av 

bløtleggingsvann fra gjæring og destillering av 

korn brukt til framstilling av kornbrennevin. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 70 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

— Råprotein 

1.12.7 Drank, våt(4) Vått produkt som utgjør den faste fraksjonen 

framkommet ved sentrifugering og/eller filtrering 

av bløtleggingsvannet fra gjæret og destillert korn 

brukt til framstilling av kornbrennevin. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein 

1.12.8 Drank, flytende(4) Vått produkt fra framstilling av alkohol ved 

gjæring og destillering av en blanding av hvete og 

sukkersirup etter forutgående utskilling av kli og 

gluten. Kan inneholde døde celler og/eller deler av 

mikroorganismene brukt i gjæringen. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein, dersom 

> 10 % 

1.12.9 Berme og drank(4) Produkt fra alkoholframstilling framkommet ved 

gjæring og destillering av en blanding av korn 

og/eller andre stivelses- og sukkerholdige 

produkter. Kan inneholde døde celler og/eller 

deler av mikroorganismene brukt i gjæringen. Kan 

inneholde 2 % sulfat. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Vanninnhold, dersom 

< 60 % eller > 80 % 

Dersom vanninnhold 

< 60 %: 

— Råprotein 

1.12.10 Drank, tørket Produkt fra alkoholdestillering, framstilt ved 

tørking av faste rester av gjæret korn. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

1.12.11 Berme, mørk(4), 

[Berme og drank](4) 

Produkt fra alkoholdestillering framstilt ved 

tørking av faste rester av gjæret korn som er tilsatt 

sirup av drav eller inndampet bløtleggingsvann. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

1.12.12 Mask(4) Produkt fra ølbrygging, bestående av rester av 

maltet og umaltet korn og andre stivelsesholdige 

produkter, som kan inneholde humle. Markeds-

føres vanligvis i våt tilstand, men kan også selges 

tørket. Kan inneholde opptil 0,3 % dimetylpo-

lysiloksan, kan inneholde opptil 1,5 % enzymer, 

kan inneholde opptil 1,8 % bentonitt. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein 

1.12.13 Drank fra 

whiskyproduksjon(4) 

Fast produkt fra framstilling av maltwhisky. 

Består av restene etter varmtvannsekstrahering av 

maltet korn. Markedsføres vanligvis i våt tilstand 

etter at ekstrakten er fjernet ved bunnfelling. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein 
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1.12.14 Rester fra filtrering 

av mask 

Fast produkt framkommet ved framstilling av øl, 

maltekstrakt og whisky. Består av restene etter 

varmtvannsekstrahering av formalt malt som 

eventuelt er tilsatt andre sukker- eller stivelsesrike 

produkter. Markedsføres vanligvis i våt tilstand 

etter at ekstrakten er fjernet ved pressing. 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 88 % 

Dersom vanninnhold 

< 65 %: 

— Råprotein 

1.12.15 Drav Det produktet som er igjen i destillasjonsapparatet 

etter den første destilleringen i et maltdestilleri. 

Råprotein, dersom > 10 % 

1.12.16 Sirup av drav Produkt fra den første destilleringen i et 

maltdestilleri, framstilt ved inndamping av dravet 

som er igjen i destillasjonsapparatet. 

Vanninnhold, dersom 

< 45 % eller > 70 % 

Dersom vanninnhold 

< 45 %: 

Råprotein 

(1) Kornarten kan tilføyes til betegnelsen. 

(2) Merk at på engelsk kan mais benevnes enten som «maize» eller «corn». Dette gjelder alle maisprodukter. 

(3) Dersom det er foretatt en finere formaling av dette produktet, kan ordet «fin» tilføyes til betegnelsen, eller betegnelsen kan 

erstattes av en tilsvarende betegnelse. 

(4) Kornarten kan tilføyes til betegnelsen. 

2. Oljefrø, oljefrukter og produkter framstilt av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

2.1.1 Babassuekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av nøtter 

fra babassupalmen (sorter av arten Orbignya). 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.2.1 Dodrefrø Frø av Camelina sativa L. Crantz.  

2.2.2 Dodreekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

dodrefrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.2.3 Dodremel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av dodrefrøekspeller. 

Råprotein 

2.3.1 Kakaoskall Frøskall av tørkede, ristede kakaobønner 

Theobroma cacao L. 

Råtrevler 

2.3.2 Kakaobelger Produkt fra bearbeiding av kakaobønner. Råtrevler 

Råprotein 

2.3.3 Mel av delvis 

avskallede 

kakaobønner 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

tørkede, ristede kakaobønner, Theobroma cacao 

L., der noe av skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 
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2.4.1 Kopraekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av den 

tørkede kjernen (endospermen) og frøskallet fra frø 

av kokospalmen Cocos nucifera L. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.4.2 Hydrolysert 

kopraekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing og 

enzymatisk hydrolysering av den tørkede kjernen 

(endospermen) og frøskallet fra frø av 

kokospalmen Cocos nucifera L. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.4.3 Kopramel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

den tørkede kjernen (endospermen) og frøskallet 

fra frø av kokospalmen. 

Råprotein 

2.5.1 Bomullsfrø Frø av Gossypium ssp., der frøulla er fjernet. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.5.2 Mel av delvis 

avskallede bomullsfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

bomullsfrø der frøulla og noe av skallet er fjernet. 

(Høyeste innhold av råtrevler: 22,5 % av 

tørrstoffet.) Kan være beskyttet mot nedbryting i 

vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.5.3 Bomullsfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

bomullsfrø der frøulla er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.6.1 Ekspeller av delvis 

avskallede jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

delvis avskallede jordnøtter av arten Arachis 

hypogaea L. og andre arter av slekten Arachis. 

(Høyeste innhold av råtrevler: 16 % av 

tørrstoffet.). 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.6.2 Mel av delvis 

avskallede jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

ekspeller av delvis avskallede jordnøtter (Høyeste 

innhold av råtrevler: 16 % av tørrstoffet). 

Råprotein 

Råtrevler 

2.6.3 Ekspeller av 

avskallede jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

avskallede jordnøtter. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.6.4 Mel av avskallede 

jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

ekspeller av avskallede jordnøtter. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.7.1 Kapokekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

kapokfrø (Ceiba pentadra L. Gaertn.). 

Råprotein 

Råtrevler 
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2.8.1 Linfrø Frø av oljelin, Linum usitatissimum L. (botanisk 

renhet: minst 93 %), som hele, valsede eller 

formalte linfrø. Kan være beskyttet mot nedbryting 

i vom. 

 

2.8.2 Linfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

linfrø. (Botanisk renhet: minst 93 %). 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.8.3 Linfrømel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av linfrøekspeller. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.8.4 Fôr av linfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

linfrø. (Botanisk renhet: minst 93 %). Kan 

inneholde opptil 1 % brukt blekejord og filtre-

ringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe silikater og 

silisiumoksid, fyllosilikater og cellulose- eller 

trefibrer) og rålecitiner fra integrerte knusings- og 

foredlingsanlegg. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.8.5 Fôr av mel av linfrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av linfrøekspeller. Kan 

inneholde opptil 1 % brukt blekejord og filtre-

ringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe silikater og 

silisiumoksid, fyllosilikater og cellulose- eller 

trefibrer) og rålecitiner fra integrerte knusings- og 

foredlingsanlegg. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.9.1 Sennepskli Produkt fra framstilling av sennep (Brassica 

juncea L.). Består av skalldeler og kornpartikler. 

Råtrevler 

2.9.2 Sennepsfrømel Produkt fra ekstrahering av flyktig sennepsolje fra 

sennepsfrø. 

Råprotein 

2.10.1 Nigerfrø Frø av nigerplanten, Guizotia abyssinica (L. F.) 

Cass. 

 

2.10.2 Nigerfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

av nigerplanten. (Aske som er uløselig i HCl: 

høyst 3,4 %.) 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.11.1 Olivenpulp Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

pressede oliven, Olea europea L., der så mye som 

mulig av kjernedelene er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 
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2.11.2 Fôr av avfettet 

olivenmel 

Produkt fra framstilling av olivenolje ved ekstrahe-

ring og egnet varmebehandling av olivenpulp-

ekspeller der så mye som mulig av kjernedelene er 

fjernet. Kan inneholde opptil 1 % brukt blekejord 

og filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer) og rålecitiner fra 

integrerte knusings- og foredlingsanlegg. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.11.3 Avfettet olivenmel Produkt fra framstilling av olivenolje ved 

ekstrahering og egnet varmebehandling av 

olivenpulpekspeller der så mye som mulig av 

kjernedelene er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.12.1 Palmekjerneekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

av oljepalmeartene Elaeis guineensis Jacq. og 

Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis 

melanococca auct.), der så mye som mulig av det 

harde skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.12.2 Palmekjernemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

palmekjerner der så mye som mulig av det harde 

skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.13.1 Gresskarfrø og 

squashfrø 

Frø av Cucurbita pepo L. og andre planter av 

slekten Cucurbita. 

 

2.13.2 Gresskarfrøekspeller 

og squashfrøekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

av Cucurbita pepoog andre planter av slekten 

Cucurbita. 

Råprotein 

Råfett 

2.14.1 Rapsfrø(1) Rapsfrø av Brassica napus L. ssp. oleifera 

(Metzg.) Sinsk., av indisk sarson Brassica napus 

L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og av raps 

Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 

Botanisk renhet: minst 94 %. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

 

2.14.2 Rapsfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

rapsfrø. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.14.3 Rapsfrømel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av rapsfrøekspeller. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.14.4 Rapsfrø, ekstrudert Produkt framstilt av hel raps ved behandling under 

fuktige, varme forhold og under trykk, for å øke 

gelatineringen av stivelsen. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 
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2.14.5 Proteinkonsentrat av 

rapsfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved utskilling av 

proteinfraksjonen av rapsfrøekspeller eller rapsfrø. 

Råprotein 

2.14.6 Fôr av 

rapsfrøekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

rapsfrø. Kan inneholde opptil 1 % brukt blekejord 

og filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer) og rålecitiner fra 

integrerte knusings- og foredlingsanlegg. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.14.7 Fôr av mel av rapsfrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av rapsfrøekspeller. Kan 

inneholde opptil 1 % brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe silikater 

og silisiumoksid, fyllosilikater og cellulose- eller 

trefibrer) og rålecitiner fra integrerte knusings- og 

foredlingsanlegg. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.15.1 Saflorfrø Frø av saflortistel, Carthamus tinctorius L.  

2.15.2 Mel av delvis 

avskallede saflorfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

ekspeller av delvis avskallede frø av saflortistel. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.15.3 Saflorskall Produkt framkommet ved avskalling av saflorfrø. Råtrevler 

2.16.1 Sesamfrø Frø av Sesamum indicum L.  

2.17.1 Sesamfrø, delvis 

avskallede 

Produkt fra utvinning av olje ved delvis fjerning av 

skallene. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.17.2 Sesamskall Produkt framkommet ved avskalling av sesamfrø. Råtrevler 

2.17.3 Sesamfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

av sesamplanten. (Aske som er uløselig i HCl: 

høyst 5 %.) 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.18.1 Ristet soya / ristede 

soyabønner 

Soyabønner (Glycine max. L. Merr.) som har 

gjennomgått egnet varmebehandling 

(Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg N/g × min.) Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.18.2 Soya(bønne)ekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

soyafrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 
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2.18.3 Soya(bønne)mel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg 

N/g × min.) 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

dersom > 8 % i tørrstoff 

2.18.4 Mel av avskallet soya 

/ avskallede 

soyabønner 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

avskallede soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 0,5 mg 

N/g × min.) Kan være beskyttet mot nedbryting i 

vom. 

Råprotein 

2.18.5 Soya(bønne)skall Produkt framkommet ved avskalling av 

soyabønner. 

Råtrevler 

2.18.6 Ekstruderte 

soyabønner 

Produkt framstilt av soyabønner ved behandling 

under fuktige, varme forhold og under trykk, for å 

øke gelatineringen av stivelsen. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 

2.18.7 Proteinkonsentrat av 

soya(bønner) 

Produkt framstilt av avskallede, fettekstraherte 

soyabønner som er gjæret eller har gjennomgått en 

andre ekstrahering for å redusere mengden 

nitrogenfrie ekstraktstoffer. 

Råprotein 

2.18.8 Soyabønnepulp 

[soyabønnemasse] 

Produkt framkommet ved ekstrahering av 

soyabønner med sikte på 

næringsmiddelframstilling. 

Råprotein 

2.18.9 Soyabønnemelasse Produkt framkommet ved bearbeiding av 

soyabønner. 

Råprotein 

Råfett 

2.18.10 Biprodukt fra 

bearbeiding av 

soyabønner 

Produkter fra bearbeiding av soyabønner med sikte 

på næringsmiddelframstilling. 

Råprotein 

2.18.11 Soya(bønner) Soyabønner (Glycine max. L. Merr.) (Ureaseaktivitet dersom 

> 0,4 mg N/g × min.) 

2.18.12 Soyabønner, flak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede soyabønner 

(Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg N/g × min.). 

Råprotein 

2.18.13 Fôr av mel av 

soyabønner 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg 

N/g × min.) Kan inneholde opptil 1 % brukt 

blekejord og filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, 

amorfe silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer) og rålecitiner fra 

integrerte knusings- og foredlingsanlegg. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

dersom > 8 % i tørrstoff 
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2.18.14 Fôr av mel av 

soyabønner, 

avskallede 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

avskallede soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 0,5 mg 

N/g × min.) Kan inneholde opptil 1 % brukt 

blekejord og filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, 

amorfe silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer) og rålecitiner fra 

integrerte knusings- og foredlingsanlegg. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.19.1 Solsikkefrø Frø av solsikkeplanten Helianthus annuus L. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.19.2 Solsikkefrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

solsikkefrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.19.3 Solsikkemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av solsikkefrøekspeller. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.19.4 Mel av avskallede 

solsikkefrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av ekspeller av solsikkefrø 

der skallet er helt eller delvis fjernet. Høyeste 

innhold av råtrevler: 27,5 % av tørrstoffet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.19.5 Skall av solsikkefrø Produkt framkommet ved avskalling av 

solsikkefrø. 

Råtrevler 

2.19.6 Fôr av mel av 

solsikkefrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av solsikkefrøekspeller. 

Kan inneholde opptil 1 % brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe silikater 

og silisiumoksid, fyllosilikater og cellulose- eller 

trefibrer) og rålecitiner fra integrerte knusings- og 

foredlingsanlegg. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.19.7 Fôr av mel av 

avskallede solsikkefrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og 

egnet varmebehandling av ekspeller av solsikkefrø 

der skallet er helt eller delvis fjernet. Kan 

inneholde opptil 1 % brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe silikater 

og silisiumoksid, fyllosilikater og cellulose- eller 

trefibrer) og rålecitiner fra integrerte knusings- og 

foredlingsanlegg. Høyeste innhold av råtrevler: 

27,5 % av tørrstoffet. 

Råprotein 

Råtrevler 
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2.20.1 Vegetabilsk olje og 

vegetabilsk fett(2) 

Olje og fett fra planter (unntatt ricinusolje). Kan 

være avslimet, foredlet og/eller hydrogenert. 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

2.21.1 Rålecitiner Produkt framkommet ved avsliming av råolje fra 

oljefrø og oljefrukter med vann. Sitronsyre, 

fosforsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes 

under avsliming av råoljen. 

 

2.22.1 Hampefrø Kontrollerte hampefrø, Cannabis sativa L., med et 

høyeste tillatte THC-innhold i samsvar med EUs 

regelverk. 

 

2.22.2 Hampekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hampefrø. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.22.3 Hampolje Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hampplante og hampefrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.23.1 Valmuefrø Frø av Papaver somniferum L.  

2.23.2 Valmuemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

valmuefrøekspeller. 

Råprotein 

(1) Angivelsen «Lavt glukosinolatinnhold», som definert i Unionens regelverk, kan eventuelt tilføyes. Dette gjelder alle produkter av 

rapsfrø. 

(2) Plantearten skal tilføyes til betegnelsen. 

3. Frø av belgvekster og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

3.1.1 Bønner, ristet Frø av Phaseolus spp. eller Vigna spp. som har 

gjennomgått egnet varmebehandling. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

3.1.2 Proteinkonsentrat av 

bønner 

Produkt framstilt av bønnefruktvannet som 

utskilles ved framstilling av stivelse. 

Råprotein 

3.2.1 Johannesbrød, tørket Tørkede frukter av johannesbrødtreet, Ceratonia 

siliqua L. 

Råtrevler 

3.2.3 Johannesbrødbelger, 

tørkede 

Produkt framstilt ved maling av tørkede frukter 

(belger) av johannesbrødtreet, der kjernene er 

fjernet. 

Råtrevler 

3.2.4 Mel av tørkede 

johannesbrødbelger, 

mikronisert 

Produkt framstilt ved mikronisering av tørkede 

frukter av johannesbrødtreet, der kjernene er 

fjernet. 

Råtrevler 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

3.2.5 Johannesbrødkim Kim av johannesbrødkjerner. Råprotein 
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3.2.6 Johannesbrødkim-

ekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

johannesbrødkim. 

Råprotein 

3.2.7 Johannesbrødkjerner Kjerner av johannesbrødtreet. Råtrevler 

3.3.1 Kikerter Frø av Cicer arietinum L.  

3.4.1 Perlebønne Frø av Ervum ervilia L.  

3.5.1 Bukkehornfrø Frø av bukkehornkløver (Trigonella foenum-

graecum). 

 

3.6.1 Guarmel Produkt fra ekstraksjon av planteslim fra frø av 

guarplanten, Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Råprotein 

3.6.2 Guarkim-mel Produkt fra ekstraksjon av planteslim fra kimen av 

guarfrø. 

Råprotein 

3.7.1 Hestebønner Frø av Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og 

var. minuta (Alef.) Mansf. 

 

3.7.2 Hestebønneflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede 

hestebønner. 

Stivelse 

Råprotein 

3.7.3 Hestebønneskall Produkt framkommet ved avskalling av 

hestebønner, bestående hovedsakelig av ytre skall. 

Råtrevler 

Råprotein 

3.7.4 Avskallede 

hestebønner 

Produkt framkommet ved avskalling av 

hestebønner, bestående hovedsakelig av 

bønnekjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.7.5 Hestebønneprotein Produkt framstilt ved formaling og luftseparering 

av hestebønner. 

Råprotein 

3.8.1 Linser Frø av Lens culinaris a.o. Medik.  

3.8.2 Linseskall Produkt framkommet ved avskalling av linsefrø. Råtrevler 

3.9.1 Søtlupiner Frø av Lupinus spp. med lavt innhold av bitre frø.  

3.9.2 Søtlupiner, avskallede Avskallede lupinfrø. Råprotein 

3.9.3 Lupinskall Produkt framkommet ved avskalling av lupinfrø, 

bestående hovedsakelig av ytre skall. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.9.4 Lupinpulp Produkt framkommet ved ekstrahering av 

lupinbestanddeler. 

Råtrevler 

3.9.5 Lupinfôrmel Produkt framkommet ved framstilling av lupinmel. 

Består hovedsakelig av deler av kimbladene og 

enkelte skalldeler. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.9.6 Lupinprotein Produkt framstilt av lupinfruktvannet som utskilles 

ved framstilling av stivelse, eller som framkommer 

etter formaling og luftseparering. 

Råprotein 

3.9.7 Lupinproteinmel Produkt fra bearbeiding av lupiner til mel med høyt 

proteininnhold. 

Råprotein 
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3.10.1 Mungbønner Bønner av Vigna radiata L.  

3.11.1 Erter Frø av Pisumspp. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

 

3.11.2 Ertekli Produkt framkommet ved framstilling av ertemel. 

Består hovedsakelig av skall fjernet ved avskalling 

og rensing av erter. 

Råtrevler 

3.11.3 Erteflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede erter. 

Stivelse 

3.11.4 Ertemel Produkt framkommet ved formaling av erter. Råprotein 

3.11.5 Erteskall Produkt framkommet ved framstilling av ertemel. 

Består hovedsakelig av skall fjernet ved avskalling 

og rensing av erter samt en mindre mengde 

endosperm. 

Råtrevler 

3.11.6 Erter, avskallede Avskallede erter. Råprotein 

Råtrevler 

3.11.7 Ertefôrmel Produkt framkommet ved framstilling av ertemel. 

Består hovedsakelig av deler av kimbladene og 

enkelte skalldeler. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.11.8 Sikterester av erter Produkt fra mekanisk sikting, bestående av deler av 

erter som er skilt ut for videre bearbeiding. 

Råtrevler 

3.11.9 Erteprotein Produkt framstilt av ertefruktvannet som utskilles 

ved framstilling av stivelse, eller som framkommer 

etter formaling og luftseparering. Kan være delvis 

hydrolysert. 

Råprotein 

3.11.10 Ertepulp Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og protein 

fra erter. Består hovedsakelig av indre fibrer og 

stivelse. 

Vanninnhold, dersom 

< 70 % eller > 85 % 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

3.11.11 Pressaft fra erter Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og protein 

fra erter. Består hovedsakelig av løselige proteiner 

og oligosakkarider. 

Vanninnhold, dersom 

< 60 % eller > 85 % 

Totalsukker 

Råprotein 

3.11.12 Ertefiber Produkt framstilt ved ekstrahering etter formaling 

og sikting av avskallede erter. 

Råtrevler 

3.12.1 Vikker Frø av Vicia sativa L. var. sativa og andre sorter.  

3.13.1 Fôrskolm Frø av Lathyrus sativus L. som har gjennomgått 

egnet varmebehandling. 

Varmebehandlingsmetode 

3.14.1 Monanthavikke Frø av Vicia monanthos Desf.  
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

4.1.1 Sukkerbete Rot av Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima 

Doell. 

 

4.1.2 Topper og røtter av 

sukkerbete 

Ferskt produkt fra sukkerframstilling, bestående 

hovedsakelig av rensede deler av sukkerbete med 

eller uten bladdeler. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % 

4.1.3 (Bete)sukker 

[sukrose] 

Sukker ekstrahert fra sukkerbeter ved hjelp av 

vann. 

Sukrose 

4.1.4 (Sukker)betemelasse Sirupsaktig produkt framkommet ved framstilling 

eller foredling av sukker fra sukkerbeter. Kan 

inneholde opptil 0,5 % skumdempende middel. 

Kan inneholde opptil 0,5 % avleiringshemmer. Kan 

inneholde opptil 2 % sulfat. Kan inneholde opptil 

0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Vanninnhold, dersom 

> 28 % 

4.1.5 (Sukker)betemelasse, 

delvis avsukret 

og/eller uten betain 

Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose 

og/eller betain fra sukkerbetemelasse ved hjelp av 

vann. Kan inneholde opptil 2 % sulfat. Kan 

inneholde opptil 0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Vanninnhold, dersom 

> 28 % 

4.1.6 Isomaltulosemelasse Ikke-krystallisert fraksjon fra framstilling av 

isomaltulose ved enzymatisk omdanning av 

sukrose fra sukkerbeter. 

Vanninnhold, dersom 

> 40 % 

4.1.7 Våt (sukker)betepulp Produkt fra sukkerframstilling, bestående av snitter 

av sukkerbete der sukkeret er ekstrahert med vann. 

Vanninnhold: minst 82 %. Sukkerinnholdet er lavt 

og synker mot null på grunn av 

(melkesyre)gjæring. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 82 % eller > 92 % 

4.1.8 Presset 

(sukker)betepulp 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede snitter av sukkerbete der 

sukkeret er ekstrahert med vann. Vanninnhold: 

høyst 82 %. Sukkerinnholdet er lavt og synker mot 

null på grunn av (melkesyre)gjæring. Kan 

inneholde opptil 1 % sulfat. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 82 % 

4.1.9 Presset 

(sukker)betepulp, 

tilsatt melasse 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede snitter av sukkerbete med tilsatt 

melasse der sukkeret er ekstrahert med vann. 

Vanninnhold: høyst 82 %. Sukkerinnholdet synker 

på grunn av (melkesyre)gjæring. Kan inneholde 

opptil 1 % sulfat. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 82 % 
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4.1.10 Tørket 

(sukker)betepulp 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede og tørkede snitter av sukkerbete 

der sukkeret er ekstrahert med vann. Kan inneholde 

opptil 2 % sulfat. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose, dersom > 10,5 % 

4.1.11 Tørket 

(sukker)betepulp, 

tilsatt melasse 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede og tørkede snitter av sukkerbete 

med tilsatt melasse der sukkeret er ekstrahert med 

vann. Kan inneholde opptil 0,5 % skumdempende 

middel. Kan inneholde opptil 2 % sulfat. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

4.1.12 Sukkersirup Produkt fra bearbeiding av sukker og/eller melasse. 

Kan inneholde opptil 0,5 % sulfat. Kan inneholde 

opptil 0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Vanninnhold, dersom 

> 35 % 

4.1.13 Biter av (sukker)bete, 

kokte 

Produkt fra framstilling av spiselig sirup av 

sukkerbete. Kan være presset eller tørket. 

Dersom tørket: 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Dersom presset: 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % 

4.1.14 Frukto-

oligosakkarider 

Produkt fra framstilling av sukker av sukkerbete 

ved en enzymprosess. 

Vanninnhold, dersom 

> 28 % 

4.2.1 Rødbetsaft Saft fra pressede rødbeter (Beta vulgaris convar. 

crassa var. conditiva) som er konsentrert og 

pasteurisert for å bevare den særegne 

grønnsaksaktige smaken og aromaen. 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % eller > 60 % 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.3.1 Gulrøtter Gule eller røde røtter av gulrotplanten, Daucus 

carota L. 

 

4.3.2 Gulrotskrell, dampet Vått produkt fra bearbeiding av gulrøtter, bestående 

av skrellet som fjernes fra gulrøttene ved 

dampbehandling. Kan være tilsatt gelatinert 

gulrotstivelse. Vanninnhold: høyst 97 %. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 87 % eller > 97 % 

4.3.3 Gulrotavskrap Vått produkt som skilles ut ved mekanisk 

bearbeiding av gulrøtter, og som består 

hovedsakelig av tørkede gulrøtter og gulrotrester. 

Kan være varmebehandlet. Vanninnhold: høyst 

97 %. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 87 % eller > 97 % 

4.3.4 Gulrotflak Produkt framstilt ved omdanning av gule eller røde 

gulrøtter til flak som senere tørkes. 

 

4.3.5 Gulrøtter, tørkede Tørkede gule eller røde gulrøtter, uansett 

presentasjon. 

Råtrevler 

4.3.6 Gulrotfôr, tørket Produkt bestående av pulp og skall som er tørket. Råtrevler 

4.4.1 Sikorirøtter Røtter av Cichorium intybus L.  
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4.4.2 Topper og røtter av 

sikori 

Ferskt produkt fra bearbeiding av sikori. Består 

hovedsakelig av rensede biter av sikori og deler av 

blader. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % 

4.4.3 Sikorifrø Frø av Cichorium intybus L.  

4.4.4 Presset sikoripulp Produkt fra framstilling av inulin av røtter av 

Cichorium intybus L., bestående av ekstraherte og 

mekanisk pressede snitter av sikori. (De løselige) 

sikorikarbohydratene og vannet er delvis fjernet. 

Kan inneholde opptil 1 % sulfat og opptil 0,2 % 

sulfitt. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom 

< 65 % eller > 82 % 

4.4.5 Tørket sikoripulp Produkt fra framstilling av inulin av røtter av 

Cichorium intybus L., bestående av snitter av sikori 

som er ekstrahert, mekanisk presset og deretter 

tørket. (De løselige) sikorikarbohydratene er delvis 

fjernet. Kan inneholde opptil 2 % sulfat og opptil 

0,5 % sulfitt. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.4.6 Sikorirotmel Produkt framstilt ved hakking, tørking og 

formaling av sikorirøtter. Kan inneholde opptil 1 % 

antiklumpemiddel. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.4.7 Sikorimelasse Produkt framkommet ved bearbeiding av sikori ved 

framstilling av inulin og oligofruktose. 

Sikorimelasse består av organisk plantemateriale 

og mineraler. Kan inneholde opptil 0,5 % 

skumdempende middel. 

Råprotein 

Råaske 

Vanninnhold, dersom 

< 20 % eller > 30 % 

4.4.8 Sikorivinasse Biprodukt fra bearbeiding av sikori framkommet 

etter utskilling av inulin og oligofruktose og 

ionebyttereluering. Sikorivinasse består av organisk 

plantemateriale og mineraler. Kan inneholde opptil 

1 % skumdempende middel. 

Råprotein 

Råaske 

Vanninnhold, dersom 

< 30 % eller > 40 % 

4.4.9 Sikoriinulin Inulin er fruktan ekstrahert fra røtter av Cichorium 

intybus L. Rå sikoriinulin kan inneholde opptil 1 % 

sulfat og opptil 0,5 % sulfitt. 

 

4.4.10 Oligofruktosesirup Produkt framstilt ved delvis hydrolyse av inulin fra 

Cichorium intybus L. Rå oligofruktosesirup kan 

inneholde opptil 1 % sulfat og opptil 0,5 % sulfitt. 

Vanninnhold, dersom 

< 20 % eller > 30 % 

4.4.11 Oligofruktose, tørket Produkt framstilt ved delvis hydrolyse og 

etterfølgende tørking av inulin fra Cichorium 

intybus L. 

 

4.5.1 Hvitløk, tørket Hvitt til gulaktig pulver av ren, malt hvitløk, Allium 

sativum L. 

 

4.6.1 Maniok [tapioka] 

[kassava] 

Røtter av Manihot esculenta Crantz, uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom 

< 60 % eller > 70 % 
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4.6.2 Maniok, tørket Tørkede røtter av maniok, uansett presentasjon. Stivelse 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.7.1 Løkpulp Vått produkt som skilles ut ved bearbeiding av 

kepaløk (slekten Allium), og som består av både 

skall og hele løk. Dersom produktet stammer fra 

framstilling av løkolje, består det hovedsakelig av 

kokte løkrester. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.7.2 Løk, stekt Stekte småbiter av skrelt løk. Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

Råfett 

4.7.3 Pressaft fra løk Tørt produkt som skilles ut ved bearbeiding av 

fersk løk. Det framstilles ved ekstrahering med 

alkohol og/eller vann, og vann- eller 

alkoholfraksjonen utskilles og spraytørres. Består 

hovedsakelig av karbohydrater. 

Råtrevler 

4.8.1 Poteter Rotknoller av Solanum tuberosum L. Vanninnhold, dersom 

< 72 % eller > 88 % 

4.8.2 Poteter, skrelte Poteter der skrellet er fjernet ved dampbehandling. Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.3 Potetskrell, dampet Vått produkt fra bearbeiding av poteter, bestående 

av skrellet som fjernes fra potetene ved 

dampbehandling. Kan være tilsatt gelatinert 

potetstivelse. Kan være most. 

Vanninnhold, dersom 

< 82 % eller > 93 % 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.4 Potetbiter, rå Produkt fra framstilling av potetprodukter til 

konsum. Potetene kan være skrelt. 

Vanninnhold, dersom 

< 72 % eller > 88 % 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.5 Potetavskrap Vått produkt som skilles ut ved mekanisk 

bearbeiding av poteter, og som består hovedsakelig 

av tørkede poteter og potetrester. Kan være 

varmebehandlet. 

Vanninnhold, dersom 

< 82 % eller > 93 % 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.6 Poteter, moste Produkt av poteter som er blansjert eller kokt og 

deretter most. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 
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4.8.7 Potetflak Produkt framstilt ved rotasjonstørking av vaskede, 

skrelte eller uskrelte, dampkokte poteter. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.8 Potetpulp Produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående 

av ekstraherte, malte poteter. 

Vanninnhold, dersom 

< 77 % eller > 88 % 

4.8.9 Potetpulp, tørket Tørket produkt fra framstilling av potetstivelse, 

bestående av ekstraherte, malte poteter. 

 

4.8.10 Potetprotein Produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående 

hovedsakelig av proteinholdige bestanddeler 

framkommet etter utskilling av stivelsen. 

Råprotein 

4.8.11 Potetprotein, 

hydrolysert 

Protein framstilt ved kontrollert enzymatisk 

hydrolyse av potetproteiner. 

Råprotein 

4.8.12 Potetprotein, gjæret Produkt framstilt ved gjæring og etterfølgende 

spraytørking av potetprotein. 

Råprotein 

4.8.13 Gjæret potetprotein, 

flytende 

Flytende produkt framstilt ved gjæring av 

potetprotein. 

Råprotein 

4.8.14 Potetsaft, konsentrert Konsentrert produkt fra framstilling av 

potetstivelse, bestående av restene etter delvis 

fjerning av fiber, proteiner og stivelse fra hel 

potetpulp og fordamping av en del av vannet. 

Vanninnhold, dersom 

< 50 % eller > 60 % 

Dersom vanninnhold 

< 50 %: 

— Råprotein 

— Råaske 

4.8.15 Potetgranulat Tørkede poteter (poteter etter vasking, skrelling, 

findeling ved skjæring, flakframstilling e.l., og 

fjerning av vann). 

 

4.9.1 Søtpotet Rotknoller av Ipomoea batatas L., uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom 

< 57 % eller > 78 % 

4.10.1 Jordskokker Rotknoller av Helianthus tuberosus L., uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom 

< 75 % eller > 80 % 

5. Andre frø og frukter og produkter framstilt av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

5.1.1 Eikenøtter Hele frukter av Quercus robur L., Quercus petraea 

(Matt.) Liebl., Quercus suber L., eller andre 

eikearter. 

 

5.1.2 Eikenøtter, 

avskallede 

Produkt framkommet ved avskalling av eikenøtter. Råprotein 

Råtrevler 

5.2.1 Mandler Hele eller knuste frukter av Prunus dulcis, med 

eller uten skall. 

 

5.2.2 Mandelskall Frøskall fra avskallede mandler, mekanisk fjernet 

fra kjernene og malt. 

Råtrevler 
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5.2.3 Mandelkjerneeks-

peller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

mandelkjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 

5.3.1 Anisfrø Frø av Pimpinella anisum.  

5.4.1 Eplepulp, tørket 

[pressrester av epler, 

tørkede] 

Produkt fra framstilling av saft av Malus domestica 

eller fra framstilling av sider. Består hovedsakelig 

av pulp og skall som er tørket. Kan være 

avpektinisert. 

Råtrevler 

5.4.2 Eplepulp, presset 

[pressrester av epler, 

pressede] 

Vått produkt fra framstilling av eplesaft eller 

eplesider. Består hovedsakelig av pulp og skall 

som er presset. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.4.3 Eplemelasse Produkt fra framstilling av pektin av eplepulp. Kan 

være avpektinisert. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råolje og råfett, dersom 

> 10 % 

5.5.1 Sukkerbetefrø Frø av sukkerbete.  

5.6.1 Bokhvete Frø av Fagopyrum esculentum.  

5.6.2 Skall og kli av 

bokhvete 

Produkt framkommet ved formaling av 

bokhvetekorn. 

Råtrevler 

5.6.3 Fôrmel av bokhvete Produkt fra melframstilling av siktet bokhvete. 

Består hovedsakelig av deler av endosperm og 

finere skalldeler samt noe kornavfall. Kan 

inneholde høyst 10 % råtrevler. 

Råtrevler 

Stivelse 

5.7.1 Rødkålfrø Frø av Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.  

5.8.1 Kanarigressfrø Frø av Phalaris canariensis.  

5.9.1 Karvefrø Frø av Carum carvi L.  

5.12.1 Bruddstykker av 

kastanjer 

Produkt fra framstilling av kastanjemel, bestående 

hovedsakelig av deler av endosperm med finere 

skalldeler og noen få rester av kastanje (Castanea 

spp.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.13.1 Sitruspulp Produkt framstilt ved pressing av sitrusfrukter, 

Citrus (L.) spp., eller fra framstilling av juice av 

sitrusfrukter. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.13.2 Sitruspulp, tørket Produkt fra pressing av sitrusfrukter eller 

framstilling av juice av sitrusfrukter, som deretter 

tørkes. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.14.1 Rødkløverfrø Frø av Trifolium pratense L.  

5.14.2 Hvitkløverfrø Frø av Trifolium repens L.  

5.15.1 Kaffefrøhinner Produkt fra avskallede frø av kaffetreet, Coffea. Råtrevler 
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5.16.1 Kornblomstfrø Frø av Centaurea cyanus L.  

5.17.1 Agurkfrø Frø av Cucumis sativus L.  

5.18.1 Sypressfrø Frø av Cupressus L.  

5.19.1 Dadler Frukter av Phoenix dactylifera L. Kan være tørket.  

5.19.2 Daddelfrø Hele frø av daddelplanten. Råtrevler 

5.20.1 Fennikelfrø Frø av Foeniculum vulgare Mill.  

5.21.1 Fikener Frukter av Ficus carica L. Kan være tørket.  

5.22.1 Fruktkjerner(1) Produkt bestående av de indre spiselige frøene av 

en nøtt eller fruktstein. 

 

5.22.2 Fruktpulp(1) Produkt framkommet ved framstilling av fruktjuice 

og fruktpuré. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.22.3 Fruktpulp, tørket(1) Produkt framkommet ved framstilling av fruktjuice 

og fruktpuré, som deretter tørkes. Kan være 

avpektinisert. 

Råtrevler 

5.23.1 Matkarse Frø av Lepidium sativum L. Råtrevler 

5.24.1 Gressfrø Frø av graminider av familiene Poaceae, 

Cyperaceae og Juncaceae. 

 

5.25.1 Druekjerner Kjerner fra vitis L., atskilt fra druepulp, der oljen 

ikke er fjernet. 

Råfett 

Råtrevler 

5.25.2 Druekjernemel Produkt framkommet ved ekstrahering av olje fra 

druekjerner. 

Råtrevler 

5.25.3 Druepulp [pressrester 

av druer] 

Druepulp som er tørket hurtig etter utvinning av 

alkohol og er mest mulig fri for stilker og kjerner. 

Råtrevler 

5.25.4 Druekjerner, løselige Produkt fra druekjerner etter framstilling av 

druejuice. Inneholder hovedsakelig karbohydrater. 

Kan være konsentrert. 

Råtrevler 

5.26.1 Hasselnøtter Hele eller knuste frukter av Corylus (L.) spp. med 

eller uten skall. 

 

5.26.2 Hasselnøttekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hasselnøttkjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 
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5.27.1 Pektin Pektin framstilles ved vandig ekstraksjon av 

naturlige stammer av et egnet plantemateriale, 

vanligvis sitrusfrukter eller epler. Det skal ikke 

brukes andre organiske fellingsmidler enn metanol, 

etanol og 2-propanol. Kan inneholde opptil 1 % 

metanol, etanol og 2-propanol alene eller i en 

kombinasjon, på tørrstoffbasis. Pektin består 

hovedsakelig av partielle metylestere av 

polygalakturonsyre og deres ammonium-, natrium-, 

kalium- og kalsiumsalter. 

 

5.28.1 Perillafrø Frø av Perilla frutescens L. og malte produkter av 

disse. 

 

5.29.1 Pinjekjerner Frø av Pinus (L.) spp.  

5.30.1 Pistasienøtt Frukt av Pistacia vera L.  

5.31.1 Plantagofrø Frø av Plantago (L.) spp.  

5.32.1 Reddikfrø Frø av Raphanus sativus L.  

5.33.1 Spinatfrø Frø av Spinacia oleracea L.  

5.34.1 Tistelfrø Frø av Carduus marianus L.  

5.35.1 Tomatpulp 

[pressrester av 

tomater] 

Produkt framstilt ved pressing av tomater, Solanum 

lycopersicum L., ved framstilling av tomatjuice. 

Består hovedsakelig av tomatskall og frø. 

Råtrevler 

5.36.1 Ryllikfrø Frø av Achillea millefolium L.  

5.37.1 Aprikoskjerneeks-

peller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

aprikoskjerner (Prunus armeniaca L.). Kan 

inneholde hydrogencyanid. 

Råprotein 

Råtrevler 

5.38.1 Ekspeller av svart 

karve 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

fra svart karve (Bunium persicum L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.39.1 Agurkurtfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

fra agurkurt (Borago officinalis L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.40.1 Nattlysekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

fra nattlys (Oenothera L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.41.1 Granatepleekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø 

fra granatepler (Punica granatum L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.42.1 Valnøttkjerneeks-

peller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

valnøttkjerner (Juglans regia L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

(1) Plantearten skal tilføyes til betegnelsen. 
  



Nr. 58/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

6. Fôr, herunder grovfôr, og produkter av dette 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

6.1.1 Beteblader Blader av Beta spp.  

6.2.1 Kornplanter(1) Hele planter av kornarter eller deler av slike. Kan 

være tørket, friske eller ensilert. 

 

6.3.1 Kornhalm(1) Halm av korn.  

6.3.2 Kornhalm, 

behandlet(1)(2) 

Produkt framstilt ved egnet behandling av 

kornhalm. 

Natrium, dersom behandlet 

med NaOH 

6.4.1 Kløvermel Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

kløver Trifolium spp. Kan inneholde inntil 20 % 

luserne (Medicago sativa L. og Medicago var. 

Martyn) eller andre fôrvekster dersom de tørkes og 

formales samtidig med kløveren. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.5.1 Gressmel(3), 

[Grøntmel](3) 

Produkt fra tørking og formaling og i noen tilfeller 

komprimering av fôrvekster. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.1 Høy Enhver art av gress, tørket. Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.2 Gress, tørket ved høy 

temperatur 

Produkt av gress (uansett art) som er kunstig tørket 

(uansett form). 

Råprotein 

Fiber 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.3 Gress, urter, belg-

vekster [grøntfôr] 

Friske, ensilerte eller tørkede åkervekster 

bestående av gress, belgvekster eller urter, ofte 

betegnet som ensilasje, høyensilasje, høy eller 

grøntfôr. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.7.1 Hampmel Mel av tørkede blader av Cannabis sativa L. Råprotein 

6.7.2 Hampfiber Produkt framkommet ved bearbeiding av grønn, 

tørket, fiberholdig hamp. 

 

6.8.1 Hestebønnehalm Halm av hestebønne.  

6.9.1 Linhalm Halm av lin (Linum usitatissimum L.).  

6.10.1 Luserne [alfalfa] Planter av Medicago sativa L. og Medicago var. 

Martyn eller deler av slike. 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.2 Luserne, tørket 

[alfalfa, tørket] 

Luserne, tørket. Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 
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6.10.3 Luserne, tørket ved 

høy temperatur 

[alfalfa, tørket ved 

høy temperatur] 

Luserne som er kunstig tørket, uansett form. Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.4 Luserne, ekstrudert 

[alfalfa, ekstrudert] 

Alfalfapelleter som er ekstrudert.  

6.10.5 Lusernemel(4), 

[alfalfamel](4) 

Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

luserne. Kan inneholde inntil 20 % kløver eller 

andre fôrvekster dersom de tørkes og formales 

samtidig med lusernen. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.6 Pressrester av luserne 

[pressrester av 

alfalfa] 

Tørket produkt framkommet etter at saften er 

presset ut. 

Råprotein 

Råtrevler 

6.10.7 Proteinkonsentrat av 

luserne 

[proteinkonsentrat av 

alfalfa] 

Produkt framkommet ved kunstig tørking av 

fraksjoner av lusernepressaft etter sentrifugering og 

varmebehandling for å utfelle proteiner. 

Råprotein 

Karoten 

6.10.8 Pressaft fra luserne Produkt fra ekstrahering av proteiner fra 

lusernesaft. Kan være tørket. 

Råprotein 

6.11.1 Maisensilasje Ensilerte planter eller plantedeler av Zea mays L. 

ssp. mays. 

 

6.12.1 Ertehalm Halm av Pisum ssp.  

(1) Plantearten skal tilføyes til betegnelsen. 

(2) En angivelse av hvilken behandling som er foretatt, skal tilføyes til betegnelsen. 

(3) Fôrvekstarten kan tilføyes til betegnelsen. 

(4) Ordet «mel» kan erstattes med «pelleter». Tørkingsmetoden kan tilføyes til betegnelsen. 

7. Andre planter, alger og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

7.1.1 Alger(1) Alger, levende eller bearbeidet, herunder ferske, 

kjølte eller fryste alger. Kan inneholde opptil 0,1 % 

skumdempende middel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

7.1.2 Tørkede alger(1) Produkt framstilt ved tørking av alger. Kan være 

vasket for å redusere jodinnholdet. Kan inneholde 

opptil 0,1 % skumdempende middel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

7.1.3 Algemel(1) Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av 

alger. Kan inneholde opptil 0,1 % skumdempende 

middel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

7.1.4 Algeolje(1) Produkt framstilt ved framstilling av olje fra alger 

ved ekstrahering. Kan inneholde opptil 0,1 % 

skumdempende middel. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 
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7.1.5 Algeekstrakt(1), 

[algefraksjon](1) 

Vandig eller alkoholholdig ekstrakt av alger, 

hovedsakelig bestående av karbohydrater. Kan 

inneholde opptil 0,1 % skumdempende middel. 

 

7.2.6 Algemel Produkt framstilt ved tørking og knusing av 

makroalger, særlig bruntang. Kan være vasket for å 

redusere jodinnholdet. Kan inneholde opptil 0,1 % 

skumdempende middel. 

Råaske 

7.3.1 Bark(2) Renset og tørket bark fra trær eller busker. Råtrevler 

7.4.1 Blomster(2), tørkede Alle deler av tørkede blomster av spiselige planter 

og fraksjoner av disse. 

Råtrevler 

7.5.1 Brokkoli, tørket Produkt framstilt ved tørking av planten Brassica 

oleracea L. etter vasking, findeling (ved skjæring, 

flakframstilling e.l.) og fjerning av vann. 

 

7.6.1 Sukkerrørmelasse Sirupsaktig produkt framkommet ved framstilling 

eller foredling av sukker fra Saccharum L.. Kan 

inneholde opptil 0,5 % skumdempende middel. 

Kan inneholde opptil 0,5 % avleiringshemmer. Kan 

inneholde opptil 3,5 % sulfat. Kan inneholde opptil 

0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Vanninnhold, dersom 

> 30 % 

7.6.2 Sukkerrørmelasse, 

delvis avsukret 

Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose fra 

sukkerrørmelasse ved hjelp av vann. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Vanninnhold, dersom 

> 28 % 

7.6.3 (Rør)sukker 

[sukrose] 

Sukker ekstrahert fra sukkerrør ved hjelp av vann. Sukrose 

7.6.4 Bagasse Produkt framkommet ved ekstrahering av sukker 

fra sukkerrør ved hjelp av vann. Består 

hovedsakelig av fibrer. 

Råtrevler 

7.7.1 Blader, tørkede,(2) Tørkede blader av spiselige planter og fraksjoner 

av disse. 

Råtrevler 

7.8.1 Lignocellulose(2) Produkt framstilt ved mekanisk bearbeiding av 

ubehandlet, naturlig tørket tre, bestående 

hovedsakelig av lignocellulose. 

Råtrevler 

7.9.1 Lakrisrot Rot av Glycyrrhiza L.  

7.10.1 Mynte Produkt framstilt ved tørking av overjordiske deler 

av planten Mentha apicata, Mentha piperita eller 

Mentha viridis (L.), uansett presentasjon. 

 

7.11.1 Spinat, tørket Produkt framstilt ved tørking av planten Spinacia 

oleracea L., uansett presentasjon. 
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7.12.1 Yucca schidigera Finmalt Yucca schidigera Roezl. Råtrevler 

7.13.1 Vegetabilsk karbon 

[trekull] 

Produkt framstilt ved karbonisering av vegetabilsk 

materiale. 

Råtrevler 

7.14.1 Tre(2) Voksent tre som ikke er kjemisk behandlet, eller 

fibrer av slikt tre. 

Råtrevler 

(1) Arten skal tilføyes til betegnelsen. 

(2) Uttrykkene er ikke synonyme og skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til vanninnhold. Velg egnet betegnelse ut fra 

sammenhengen. 

8. Melkeprodukter og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

8.1.1 Smør og 

smørprodukter 

Smør og produkter fra framstilling eller 

bearbeiding av smør (f.eks. myse), med mindre de 

er oppført særskilt. 

Råprotein 

Råfett 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 6 % 

8.2.1 Kjernemelk/kjerne-

melkpulver(1) 

Produkt fra kjerning av smør av fløte, eller 

lignende bearbeiding. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere protein 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Råfett 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 6 % 
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8.3.1 Kasein Produkt fra skummet melk eller kjernemelk, 

framstilt ved tørking av kasein utskilt ved hjelp av 

syre eller løype. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 10 % 

8.4.1 Kaseinat Produkt ekstrahert fra ostemasse eller kasein ved 

hjelp av nøytraliserende stoffer og tørking. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 10 % 

8.5.1 Ost og osteprodukter Ost og produkter framstilt av ost og av 

melkebaserte produkter. 

Råprotein 

Råfett 

8.6.1 Råmelk og 

råmelkpulver 

Den væsken som skilles ut fra melkekjertlene hos 

melkeproduserende dyr i opptil fem dager etter 

nedkomst. Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

8.7.1 Melkebiprodukter Produkter fra framstilling av melkeprodukter 

(herunder, men ikke begrenset til melkeprodukter 

som ikke lenger kan brukes som næringsmidler, 

sentrifuge- eller separatorslam, grensemelk, 

melkemineraler). 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av 

framstillingsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Fuktighet 

Råprotein 

Råfett 

Totalsukker 

8.8.1 Gjærede melke-

produkter 

Produkter framstilt ved gjæring av melk (f.eks. 

yoghurt). 

Råprotein 

Råfett 

8.9.1 Laktose Sukker utskilt fra melk eller myse ved rensing og 

tørking. 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 

8.10.1 Melk/melkepulver(1) Normal jursekresjon fra en eller flere melkinger. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 
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8.11.1 Skummetmelk/skum-

metmelkpulver(1) 

Melk der fettinnholdet er redusert ved separering. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 

8.12.1 Melkefett Produkt fra skumming av melk. Råfett 

8.13.1 Melkeproteinpulver Produkt framstilt ved tørking av proteinforbindelser 

ekstrahert fra melk ved kjemisk eller fysisk 

behandling. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

8.14.1 Kondensert og 

inndampet melk og 

produkter av dette 

Kondensert og inndampet melk og produkter fra 

framstilling eller bearbeiding av disse produktene. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 

8.15.1 Melkepermeat/ 

melkepermeat-

pulver(1) 

Produkt som trenger gjennom membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av melk, og der 

laktosen kan være delvis fjernet. 

Kan ha gjennomgått omvendt osmose og kan være 

tørket og/eller konsentrert. 

Råaske 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

8.16.1 Melkeretentat/ 

melkeretentat-

pulver(1) 

Produkt som holdes tilbake av membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av melk. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

8.17.1 Myse/mysepulver(1) Produkt fra framstilling av ost, kvark eller kasein 

eller lignende prosesser. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

Råaske 



Nr. 58/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

8.18.1 Laktoseredusert myse 

/ laktoseredusert 

mysepulver(1) 

Myse der laktosen er delvis fjernet. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

Råaske 

8.19.1 Myseprotein/myse-

proteinpulver(1) 

Produkt framstilt ved tørking av proteinforbindelser 

ekstrahert fra myse ved kjemisk eller fysisk 

behandling. Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Vanninnhold, 

 dersom > 8 % 
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8.20.1 Demineralisert, 

laktoseredusert 

myse / demineralisert, 

laktoseredusert 

mysepulver(1) 

Myse der laktosen og mineralene er delvis fjernet. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Laktose 

Råaske 

Vanninnhold, dersom 

> 8 % 

8.21.1 Mysepermeat/myse-

permeatpulver(1) 

Produkt som trenger gjennom membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av myse, og der 

laktosen kan være delvis fjernet. Kan ha 

gjennomgått omvendt osmose og kan være tørket 

og/eller konsentrert. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råaske 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 
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8.22.1 Myseretentat/myse-

retentatpulver(1) 

Produkt som holdes tilbake av membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av myse. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan det 

inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater (f.eks. 

natriumheksametafosfat) og difosfater (f.eks. 

tetranatriumpyrofosfat), som brukes til å 

redusere viskositeten og stabilisere proteiner 

under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % syrer, f.eks. organiske syrer som 

sitronsyre, maursyre og propionsyre, og 

uorganiske syrer som svovelsyre, saltsyre og 

fosforsyre, som brukes til å justere pH-

verdiene i mange deler av framstillings-

prosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. natrium, 

kalium, kalsium og magnesiumhydroksider, 

som brukes til å justere pH-verdiene i mange 

deler av produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % middel som fremmer flyt, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flyteegenskaper, 

— opptil 0,4 % lecitin som emulgator. 

Råprotein 

Råaske 

Laktose 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

(1) Uttrykkene er ikke synonyme og skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til vanninnhold. Velg egnet betegnelse ut fra 

sammenhengen. 

9. Produkter av landdyr og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

9.1.1 Animalske 

biprodukter(1) 

Hele varmblodige landdyr eller deler av slike i 

fersk, fryst, kokt, syrebehandlet eller tørket tilstand. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.2.1 Animalsk fett(2) Produkt bestående av fett fra varmblodige landdyr. 

Kan inneholde opptil 0,1 % heksan dersom det er 

ekstrahert med løsemiddel. 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 1 % 

9.3.1 Biprodukter av biavl Honning, bivoks, dronninggelé, propolis og pollen, 

bearbeidet eller ubearbeidet. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

9.4.1 Bearbeidet animalsk 

protein(2) 

Produkt framstilt ved oppvarming, tørking og 

formaling av hele eller deler av varmblodige 

landdyr, der fettet kan være delvis ekstrahert eller 

fysisk fjernet. 

Kan inneholde opptil 0,1 % heksan dersom det er 

ekstrahert med løsemiddel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 
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9.5.1 Proteiner fra 

gelatinframstilling(2) 

Tørkede animalske proteiner av 

næringsmiddelkvalitet fra framstilling av gelatin. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.6.1 Hydrolysert animalsk 

protein(2) 

Hydrolyserte proteiner framstilt ved varme og/eller 

trykk, kjemisk, mikrobiologisk eller enzymatisk 

hydrolyse av animalsk protein. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.7.1 Blodmel(2) Produkt framstilt ved varmebehandling av blod fra 

slaktede varmblodige dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.8.1 Blodprodukter(1) Produkter framstilt av blod eller bestanddeler av 

blod fra slaktede varmblodige dyr, herunder tørket, 

fryst eller flytende plasma, tørket fullblod, tørkede, 

fryste eller flytende røde blodlegemer eller 

bestanddeler eller blandinger av disse produktene. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.9.1 Kjøkken- og 

matavfall 

Alle matrester som inneholder materiale av 

animalsk opprinnelse, herunder brukt matolje som 

kommer fra restauranter, serveringsforetak og 

kjøkkener, herunder storkjøkkener og 

husholdningskjøkkener. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.10.1 Kollagen(2) Proteinbasert produkt av bein, huder og skinn samt 

sener fra dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.11.1 Fjørmel Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

tørkede fjør fra slaktet fjørfe. Kan være 

hydrolysert. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.12.1 Gelatin(2) Naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke 

geldannende, som er framkommet ved delvis 

hydrolyse av kollagen framstilt av bein, huder og 

skinn samt sener fra dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold, 

 dersom > 8 % 

9.13.1 Fettgrever(2) Produkt fra framstilling av talg, smult og andre 

fettstoffer av animalsk opprinnelse som er 

ekstrahert eller fysisk fjernet, i fersk, fryst eller 

tørket tilstand. 

Kan inneholde opptil 0,1 % heksan dersom det er 

ekstrahert med løsemiddel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold, 

 dersom > 8 % 

9.14.1 Produkter av 

animalsk 

opprinnelse(1) 

Tidligere næringsmidler som inneholder animalske 

produkter, med eller uten behandling, som friske, 

fryste eller tørkede. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

9.15.1 Egg Hele egg av Gallus gallus L., med eller uten skall.  
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9.15.2 Eggehvite Produkt framstilt av egg etter fjerning av skall og 

plomme, pasteurisert og eventuelt denaturert. 

Råprotein 

Denatureringsmetode 

dersom det er relevant 

9.15.3 Eggprodukter, 

tørkede 

Produkter bestående av pasteuriserte tørkede egg 

uten skall, eller av en blanding av forskjellige 

andeler tørket eggehvite og tørket eggeplomme. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 

9.15.4 Eggpulver, sukret Tørkede hele eller deler av sukrede egg. Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 5 % 

9.15.5 Eggeskall, tørkede Produkt framstilt av fjørfeegg etter at plommen og 

hviten er fjernet. Skallene er tørket. 

Råaske 

9.16.1 Virvelløse landdyr(1) Hele eller deler av virvelløse landdyr, uansett 

livsstadium, unntatt arter som er sykdomsfram-

kallende hos mennesker og dyr, i behandlet eller 

ubehandlet tilstand, for eksempel ferske, fryste 

eller tørkede. 

 

9.17.1 Kondroitinsulfat Produkt framstilt ved ekstrahering fra sener, bein 

og annet animalsk vev som inneholder brusk og 

mykt bindevev. 

Natrium 

(1) Uten at det berører de obligatoriske kravene til handelsdokumenter og hygienesertifikater for animalske biprodukter og avledede 

produkter som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 (vedlegg VIII, kapittel III) (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1), 

skal navnet, dersom katalogen brukes for merking, erstattes, der det er hensiktsmessig, med følgende: 

— dyreart og 

— del av det animalske produktet (f.eks. lever, kjøtt (bare dersom skjelettmuskulatur)) og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art (f.eks. uten fjørfe) eller 

supplert der det er hensiktsmessig med 

— dyreart og/eller 

— del av det animalske produktet (f.eks. lever, kjøtt (bare dersom skjelettmuskulatur)) og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art. 

(2) Uten at det berører de obligatoriske kravene til handelsdokumenter og hygienesertifikater for animalske biprodukter og avledede 

produkter som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 (vedlegg VIII, kapittel III), skal navnet, dersom katalogen brukes for 

merking, suppleres, der det er hensiktsmessig, med følgende: 

— bearbeidet dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjørfe) og/eller 

— bearbeidet materiale (f.eks. bein) og/eller 

— prosess som er brukt (f.eks. avfettet, raffinert) og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art (f.eks. uten fjørfe). 

10. Fisk, andre vanndyr samt produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

10.1.1 Virvelløse vanndyr(1) Hele eller deler av virvelløse saltvanns- eller 

ferskvannsdyr, uansett livsstadium, unntatt arter 

som er sykdomsframkallende hos mennesker og 

dyr, i behandlet eller ubehandlet tilstand, f.eks. 

ferske, fryste eller tørkede. 

 

10.2.1 Biprodukter av 

vanndyr(1) 

Produkter fra foretak eller anlegg som bearbeider 

eller framstiller produkter til konsum, i behandlet 

eller ubehandlet tilstand, f.eks. ferske, fryste eller 

tørkede. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

10.3.1 Krepsdyrmel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av krepsdyr, herunder 

villreker og oppdrettsreker. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 
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10.4.1 Fisk(2) Hele eller deler av fisk i fersk, fryst, kokt, 

syrebehandlet eller tørket tilstand. 

Råprotein 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

10.4.2 Fiskemel(2) Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av fisk. Fiskelimvann 

kan være tilbakeført til produktet før tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

10.4.3 Fiskelimvann Kondensert produkt fra framstilling av fiskemel, 

som er utskilt og stabilisert ved syrning eller 

tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, 

 dersom > 5 % 

10.4.4 Fiskeprotein, 

hydrolysert 

Produkt framstilt ved sur hydrolyse av hele eller 

deler av fisk, ofte konsentrert ved tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, 

 dersom > 8 % 

10.4.5 Fiskebeinmel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av deler av fisk. Består hovedsakelig av 

fiskebein. 

Råaske 

10.4.6 Fiskeolje Olje som er framstilt av fisk eller deler av fisk, og 

som deretter er sentrifugert for å fjerne vann (kan 

inneholde nærmere opplysninger om art, f.eks. 

torskelevertran). 

Råfett 

Vanninnhold,  

dersom > 1 % 

10.4.7 Fiskeolje, 

hydrogenert 

Olje framstilt ved hydrogenering av fiskeolje. Vanninnhold,  

dersom > 1 % 

10.5.1 Krillolje Olje som er framstilt av kokt og presset 

plankton/krill og deretter sentrifugert for å fjerne 

vann. 

Vanninnhold,  

dersom > 1 % 

10.5.2 Proteinkonsentrat av 

krill, hydrolysert 

Produkt framstilt ved enzymatisk hydrolyse av hele 

eller deler av krill, ofte konsentrert ved tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom 

> 8 % 

10.6.1 Mel av marine 

leddormer 

Produkt framstilt ved oppvarming og tørking av 

hele eller deler av marine leddormer, herunder 

Nereis virens M. Sars. 

Fett 

Aske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

10.7.1 Mel av marint 

dyreplankton 

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av marint dyreplankton, f.eks. krill. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 
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10.7.2 Olje av marint 

dyreplankton 

Olje som er framstilt av kokt og presset marint 

dyreplankton og deretter sentrifugert for å fjerne 

vann. 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

10.8.1 Bløtdyrmel Produkt framstilt ved oppvarming og tørking av 

hele eller deler av bløtdyr, herunder blekksprut og 

muslinger. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

10.9.1 Blekksprutmel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av blekksprut. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold,  

dersom > 8 % 

(1) Arten skal tilføyes til betegnelsen. 

(2) Arten skal tilføyes til betegnelsen når produktet er framstilt av oppdrettsfisk. 

11. Mineraler og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

11.1.1 Kalsiumkarbonat(1), 

[kalkstein] 

Produkt framstilt ved formaling av 

kalsiumkarbonatkilder (CaCO3), f.eks. kalkstein, 

eller ved utfelling fra syreløsning. 

Kan inneholde opptil 0,25 % propylenglykol. Kan 

inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.2 Kalkholdige skall av 

marine skjell 

Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av skall 

av marine skjell, formalt eller granulert, f.eks. 

østers- eller muslingskall. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.3 Kalsium- og 

magnesiumkarbonat 

Naturlig blanding av kalsiumkarbonat (CaCO3) og 

magnesiumkarbonat (MgCO3). Kan inneholde 

opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium, magnesium, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl,  

dersom > 5 % 

11.1.4 Maerl Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av malte 

eller granulerte kalkholdige havalger. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.5 Lithothamnium Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av malte 

eller granulerte kalkholdige havalger 

(Phymatolithon calcareum (Pall.)). 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.6 Kalsiumklorid Kalsiumklorid (CaCl2). Kan inneholde opptil 0,2 % 

bariumsulfat. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.7 Kalsiumhydroksid Kalsiumhydroksid (Ca(OH)2). 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.8 Vannfritt 

kalsiumsulfat 

Vannfritt kalsiumsulfat (CaSO4) framstilt ved 

formaling av vannfritt kalsiumsulfat eller 

dehydrering av kalsiumsulfatdehydrat. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 
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11.1.9 Kalsium-

sulfathemihydrat 

Kalsiumsulfathemihydrat (CaSO4 × ½ H2O) 

framstilt ved delvis dehydrering av 

kalsiumsulfatdihydrat. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.10 Kalsium-

sulfatdihydrat 

Kalsiumsulfatdihydrat (CaSO4 × 2H2O) framstilt 

ved formaling av kalsiumsulfatdihydrat eller 

hydrering av kalsiumsulfathemihydrat. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.11 Kalsiumsalter av 

organiske syrer(2) 

Kalsiumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Kalsium, organisk syre 

11.1.12 Kalsiumoksid Kalsiumoksid (CaO) framstilt ved brenning av 

naturlig kalkstein. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.13 Kalsiumglukonat Kalsiumsalt av glukonsyre, vanligvis uttrykt som 

Ca(C6H11O7)2 og hydratformene av dette. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.15 Kalsiumsulfat/ 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved framstilling av 

natriumkarbonat. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.16 Kalsiumpidolat L-kalsiumpidolat (C5H6CaNO3). Kan inneholde 

opptil 1,5 % glutaminsyre og andre beslektede 

stoffer. 

Kalsium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 5 % 

11.1.17 Kalsiumkarbonat-

magnesiumoksid 

Produkt framstilt ved oppvarming av naturlig 

kalsium og magnesium som inneholder stoffer som 

dolomitt. Kan inneholde opptil 0,1 % 

formalingsmiddel. 

Kalsium, magnesium 

11.2.1 Magnesiumoksid Kalsinert magnesiumoksid (MgO) som inneholder 

minst 70 % MgO. 

Magnesium, innhold av 

aske som er uløselig i HCl, 

dersom > 15 % 

11.2.2 Magnesiumsulfat-

heptahydrat 

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O). Magnesium, svovel, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 15 % 

11.2.3 Magnesiumsulfat-

monohydrat 

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O). Magnesium, svovel, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 15 % 

11.2.4 Vannfritt 

magnesiumsulfat 

Vannfritt magnesiumsulfat (MgSO4). Magnesium, svovel, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 10 % 

11.2.5 Magnesiumpropionat Magnesiumpropionat (C6H10MgO4). Magnesium 

11.2.6 Magnesiumklorid Magnesiumklorid (MgCl2)) eller oppløsning 

framstilt ved naturlig konsentrering av sjøvann 

etter utfelling av natriumklorid. 

Magnesium, klor, innhold 

av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.2.7 Magnesiumkarbonat Naturlig magnesiumkarbonat (MgCO3). Magnesium, innhold av 

aske som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 
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11.2.8 Magnesiumhydroksid Magnesiumhydroksid (Mg(OH)2). Magnesium, innhold av 

aske som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.2.9 Magnesiumkalium-

sulfat 

Magnesiumkaliumsulfat. Magnesium, kalium, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 10 % 

11.2.10 Magnesiumsalter av 

organiske syrer(2) 

Magnesiumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Magnesium, organisk syre 

11.3.1 Dikalsiumfosfat(3), 

[kalsiumhydrogen-

ortofosfat] 

Kalsiummonohydrogenfosfat framstilt av bein eller 

uorganiske kilder (CaHPO4 × H2O) 

Ca/P > 1,2 

Kan inneholde opptil 3 % klorid uttrykt som NaC1. 

Kalsium, totalfosfor, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 %, innhold av 

aske som ikke er løselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.3.2 Monodikalsiumfosfat Kjemisk framstilt produkt bestående av 

dikalsiumfosfat og monokalsiumfosfat (CaHPO4 

Ca(H2PO4)2 × H2O) 

0,8 < Ca/P < 1,3. 

Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.3 Monokalsiumfosfat 

[kalsium-

tetrahydrogendior-

tofosfat] 

Kalsium-bis-dihydrogenfosfat (Ca(H2PO4)2 × H2O). 

Ca/P > 0,9. 

Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.4 Trikalsiumfosfat 

[trikalsiumortofosfat] 

Trikalsiumfosfat fra bein eller uorganiske kilder 

(Ca3(PO4)2 × H2O) 

Ca/P > 1,3. 

Kalsium, totalfosfor, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.5 Kalsiummagne-

siumfosfat 

Kalsiummagnesiumfosfat. Kalsium, magnesium, 

totalfosfor, innhold av 

fosfor som ikke er løselig i 

2 % sitronsyre, dersom 

> 10 % 

11.3.6 Defluorinert fosfat Naturlig fosfat, brent og ytterligere varmebehandlet 

for å fjerne urenheter. 

Totalfosfor, kalsium, 

natrium, innhold av fosfor 

som ikke er løselig i 2 % 

sitronsyre, dersom > 10 %, 

innhold av aske som ikke 

er løselig i HCl, 

 dersom > 5 % 

11.3.7 Dikalsiumpyrofosfat, 

[dikalsiumdifosfat] 

Dikalsiumpyrofosfat. Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.8 Magnesiumfosfat Produkt bestående av mono- og/eller di- og/eller 

trimagnesiumfosfat. 

Totalfosfor, magnesium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 %, innhold av 

aske som ikke er løselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.3.9 Natriumkalsium-

magnesiumfosfat 

Produkt av natriumkalsiummagnesiumfosfat. Totalfosfor, magnesium, 

kalsium, natrium, innhold 

av fosfor som ikke er 

løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 
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11.3.10 Mononatriumfosfat 

[natriumdihydrogen-

ortofosfat] 

Mononatriumfosfat 

(NaH2PO4 × H2O). 

Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.11 Dinatriumfosfat [di-

natriumhydrogenor-

tofosfat] 

Dinatriumfosfat (Na2HPO4 × H2O). Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.12 Trinatriumfosfat 

[trinatriumortofosfat] 

Trinatriumfosfat (Na3PO4). Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.13 Natriumpyrofosfat 

[tetranatriumdifosfat] 

Natriumpyrofosfat (Na4P2O7). Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.14 Monokaliumfosfat 

[kaliumdihydrogen-

ortofosfat] 

Monokaliumfosfat (KH2PO4 × H2O). Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.15 Dikaliumfosfat [dika-

liumdihydrogen-

ortofosfat] 

Dikaliumfosfat (K2HPO4 × H2O). Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.16 Kalsium-

natriumfosfat 

Kalsiumnatriumfosfat (CaNaPO4). Totalfosfor, kalsium, 

natrium, innhold av fosfor 

som ikke er løselig i 2 % 

sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.17 Monoammonium-

fosfat [ammonium-

dihydrogenortofosfat] 

Monoammoniumfosfat (NH4H2PO4). Totalnitrogen, totalfosfor, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.18 Diammoniumfosfat 

[diammonium-

hydrogenortofosfat] 

Diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4). Totalnitrogen, totalfosfor, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.19 Natriumtripolyfosfat 

[pentanatrium-

trifosfat] 

Natriumtripolyfosfat (Na5P3O9). Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.20 Natriummagne-

siumfosfat 

Natriummagnesiumfosfat (MgNaPO4). Totalfosfor, magnesium, 

natrium, innhold av fosfor 

som ikke er løselig i 2 % 

sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.21 Magnesium-

hypofosfitt 

Magnesiumhypofosfitt (Mg(H2PO2)2 × 6H2O). Magnesium 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 
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11.3.22 Beinmel, avlimet Avlimet, sterilisert og formalt bein der fettet er 

fjernet. 

Totalfosfor, kalsium, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl,  

dersom > 10 % 

11.3.23 Beinaske Mineralrester fra forbrenning eller forgassing av 

animalske biprodukter. 

Totalfosfor, kalsium, 

innhold av aske som er 

uløselig i HCl,  

dersom > 10 % 

11.3.24 Kalsiumpolyfosfat Heterogene blandinger av kalsiumsalter av 

kondenserte polyfosforsyrer med den generelle 

formelen H(n + 2)PnO(3n 1), der «n» ikke er 

mindre enn 2. 

Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.25 Kalsiumdihydrogen-

difosfat 

Monokalsiumdihydrogenpyrofosfat (CaH2P2O7). Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.26 Magnesiumsyre-

pyrofosfat 

Magnesiumsyrepyrofosfat (MgH2P2O7). Framstilt 

av renset fosforsyre og renset magnesiumhydroksid 

eller magnesiumoksid ved fordamping av vann og 

kondensering av ortofosfat til difosfat. 

Totalfosfor, magnesium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.27 Dinatriumdihydrogen-

difosfat 

Dinatriumdihydrogendifosfat (Na2H2P7O7). Totalfosfor, kalsium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.28 Trinatriumdifosfat Trinatriummonohydrogendifosfat (vannfritt: 

Na3HP2O7, monohydrat: Na3HP2O7 × H2O). 

Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.29 Natriumpolyfosfat, 

[natriumheksa-

metafosfat] 

Heterogene blandinger av natriumsalter av lineære, 

kondenserte polyfosforsyrer med den generelle 

formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der «n» ikke er 

mindre enn 2. 

Totalfosfor, natrium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.30 Trikaliumfosfat Trikaliummonofosfat (vannfritt: K3PO4, hydrert: 

K3PO4 × n H2O (n = 1 eller 3)). 

Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.31 Tetrakaliumdifosfat Tetrakaliumpyrofosfat (K4P2O7). Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.32 Pentakaliumtrifosfat Pentakaliumtripolyfosfat (K5P3O10). Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.33 Kaliumpolyfosfat Heterogene blandinger av kaliumsalter av lineære, 

kondenserte polyfosforsyrer med den generelle 

formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der «n» ikke er 

mindre enn 2. 

Totalfosfor, kalium, 

innhold av fosfor som ikke 

er løselig i 2 % sitronsyre, 

dersom > 10 % 

11.3.34 Kalsiumnatrium-

polyfosfat 

Kalsiumnatriumpolyfosfat. Totalfosfor, natrium, 

kalsium, innhold av fosfor 

som ikke er løselig i 2 % 

sitronsyre, dersom > 10 % 

11.4.1 Natriumklorid(1) Natriumklorid (NaCl) eller produkt framstilt ved 

fordamping og krystallisering av saltlake 

(vakuumsalt), fordamping av sjøvann (havsalt) 

eller formaling av steinsalt. 

Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 
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11.4.2 Natriumbikarbonat 

[natriumhydrogen-

karbonat] 

Natriumbikarbonat (NaHCO3). Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.4.3 Natrium-/ammoni-

um(bi)karbonat 

[natrium-/ammoni-

um(hydrogen) 

karbonat] 

Produkt framkommet ved framstilling av 

natriumkarbonat og natriumbikarbonat, med spor 

av ammoniumbikarbonat (høyst 5 %). 

Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.4.4 Natriumkarbonat Natriumkarbonat (Na2CO3). Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.4.5 Natriumsesqui-

karbonat 

[trinatriumhydrogen

dikarbonat] 

Natriumsesquikarbonat (Na3H(CO3)2). Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.4.6 Natriumsulfat Natriumsulfat (Na2SO4). 

Kan inneholde opptil 0,3 % metionin. 

Natrium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.4.7 Natriumsalter av 

organiske syrer(2) 

Natriumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Natrium, organisk syre 

11.5.1 Kaliumklorid Kaliumklorid (KC1) eller produkt framstilt ved 

formaling av naturlige kilder til kaliumklorid. 

Kalium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.5.2 Kaliumsulfat Kaliumsulfat (K2SO4). Kalium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.5.3 Kaliumkarbonat Kaliumkarbonat (K2CO3). Kalium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.5.4 Kaliumbikarbonat 

[kaliumhydrogen-

karbonat] 

Kaliumbikarbonat (KHCO3) Kalium, innhold av aske 

som er uløselig i HCl, 

dersom > 10 % 

11.5.5 Kaliumsalter av 

organiske syrer(2) 

Kaliumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Kalium, organisk syre 

11.6.1 Svovelblomst Pulver framstilt av naturlige mineralavsetninger. 

Også et produkt fra utvinning av svovel ved 

oljeraffinering. 

Svovel 

11.7.1 Attapulgitt Naturlig mineral bestående av magnesium, 

aluminium og silisium. 

Magnesium 

11.7.2 Kvarts Naturlig mineral framstilt ved formaling av 

kvartskilder. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

 

11.7.3 Cristobalitt Silisiumdioksid (SiO2) framstilt ved 

rekrystallisering av kvarts. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 
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11.8.1 Ammoniumsulfat Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) framstilt ved 

kjemisk syntese. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein, svovel 

11.8.2 Ammonium-

sulfatløsning 

Ammoniumsulfat i vandig løsning med et innhold 

av ammoniumsulfat på minst 35 %. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein 

11.8.3 Ammoniumsalter av 

organiske syrer(2) 

Ammoniumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein, organisk syre 

11.8.4 Ammoniumlaktat Ammoniumlaktat (CH3CHOHCOONH4). Omfatter 

ammoniumlaktat framstilt ved gjæring med 

Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, 

Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc 

mesenteroides, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus spp, eller Bifidobacterium spp., med 

et nitrogeninnhold på minst 44 % uttrykt som 

råprotein. 

Kan inneholde opptil 0,8 % fosfor, 0,9 % kalium, 

0,7 % magnesium, 0,3 % natrium, 0,3 % sulfater 

0,1 % klorider, 5 % sukkerarter og 0,1 % 

skumdempende silikon. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein, råaske 

11.8.5 Ammoniumacetat Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vandig løsning 

med et innhold av ammoniumsulfat på minst 55 %. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein 

(1) Kan i stedet betegnes med produktets opprinnelse, eller en slik angivelse kan tilføyes til betegnelsen. 

(2) Betegnelsen skal endres eller utfylles slik at det framgår hvilken organisk syre det dreier seg om. 

(3) Framstillingsmåten kan angis i betegnelsen. 

12. Gjærings(bi)produkter fra mikroorganismer 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

12.1 Produkter framstilt 

av biomassen av 

bestemte 

mikroorganismer 

dyrket på visse 

substrater 

Kan inneholde opptil 0,3 % skumdempende 

middel. Kan inneholde opptil 1,5 % filtrerings-

/klaringshjelpemiddel. Kan inneholde opptil 2,9 % 

propionsyre. 

Propionsyre  

dersom > 0,5 % 

12.1.1 Protein fra 

Methylophilus 

methylotrophus 

Proteinholdig gjæringsprodukt framstilt ved 

dyrking av Methylophilus methylotrophus (stamme 

NCIMB 10.515)(1) på metanol, der innholdet av 

råprotein er minst 68 % og refleksjonstallet er 

minst 50. 

Råprotein 

Råaske 

Råfett 

12.1.2 Protein fra 

Methylococcus 

capsulatus (Bath), 

Alca ligenes 

acidovorans, Bacillus 

brevis og Bacillus 

firmus 

Proteinholdig gjæringsprodukt framstilt ved 

dyrking av Methylococcus capsulatus (Bath) 

stamme NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans 

(stamme NCIMB 12387), Bacillus brevis (stamme 

NCIMB 13288) og Bacillus firmus (stamme 

NCIMB 13280)(1) på naturgass (ca. 91 % metan, 

5 % etan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-

butan), ammoniakk og mineralsalter, der innholdet 

av råprotein er minst 65 %. 

Råprotein 

Råaske 

Råfett 
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12.1.3 Bakterieprotein fra 

Escherichia coli 

Proteinprodukt som er et biprodukt fra framstilling 

av aminosyrer ved dyrking av Escherichia coli 

K12(1) på substrater av vegetabilsk eller kjemisk 

opprinnelse, ammoniakk eller mineralsalter. Kan 

være hydrolysert. 

Råprotein 

12.1.4 Bakterieprotein fra 

Corynebacterium 

glutamicum 

Proteinprodukt som er et biprodukt fra framstilling 

av aminosyrer ved dyrking av Corynebacterium 

glutamicum(1) på substrater av vegetabilsk eller 

kjemisk opprinnelse, ammoniakk eller 

mineralsalter. Kan være hydrolysert. 

Råprotein 

12.1.5 Gjærsorter og deler 

av disse [ølgjær] 

[gjærprodukter] 

Alle gjærsorter og deler av disse framstilt ved 

dyrking av Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces 

lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora 

delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, 

Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii 

eller Brettanomyces ssp.(1)(2) på substrater av 

hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse, f.eks. 

melasse, sukkersirup, alkohol, restprodukter fra 

destillering, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, 

myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer 

og næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk 

eller mineralsalter. 

Vanninnhold, dersom 

< 75 % eller > 97 % 

Dersom vanninnhold 

< 75 %: 

Råprotein 

12.1.6 Myceliumensilasje fra 

framstilling av 

penicillin 

Mycelium (nitrogenforbindelser), som er et vått 

biprodukt fra framstilling av penicillin ved dyrking 

av Penicillium chrysogenum (ATCC48271)(1) på 

ulike karbohydratkilder og deres hydrosalter, 

varmebehandlet og ensilert ved hjelp av Lacto-

bacillus brevis, plantarum, sake, collinoides og 

Streptococcus lactis for å inaktivere penicillinet, 

med et innhold av nitrogen uttrykt som råprotein på 

minst 7 %. 

Nitrogen uttrykt som 

råprotein 

Råaske 

12.1.7 Gjær fra 

biodieselprosess 

Alle gjærsorter og deler av disse framstilt av 

Yarrowia lipolytica(1)(2) dyrket på vegetabilske 

oljer og avslimings- og glyserolfraksjoner dannet 

under produksjon av biodrivstoff. 

Vanninnhold, dersom 

< 75 % eller > 97 % 

Dersom vanninnhold 

< 75 %: 

Råprotein 

12.2 Andre gjæringsbi-

produkter 

Kan inneholde opptil 0,6 % skumdempende 

middel. Kan inneholde opptil 0,5 % avleiringshem-

mer. Kan inneholde opptil 0,2 % sulfitter. 

 

12.2.1 Vinasse [kondensert 

pressaft fra melasse] 

Biprodukter fra industriell bearbeiding av 

most/vørter fra gjæringsprosesser som f.eks. 

framstilling av alkohol, organiske syrer og gjær. 

Består av den flytende/deigaktige fraksjonen 

framkommet etter utskilling av den gjærede 

mosten/vørteren. Kan også inneholde døde celler 

fra mikroorganismene brukt i gjæringen og/eller 

deler av slike. Substratene er hovedsakelig av 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, 

sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destillering, 

korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, 

melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer og 

næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk eller 

mineralsalter. 

Råprotein 

Substrat og eventuelt 

angivelse av 

produksjonsprosess 
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12.2.2 Biprodukter fra 

framstilling av L-

glutaminsyre 

Biprodukter fra framstilling av L-glutaminsyre ved 

gjæring med Corynebacterium melassecola(1) på et 

substrat bestående av sukrose, melasse, stivelses-

produkter og deres hydrolysater, ammoniumsalter 

og andre nitrogenforbindelser. 

Råprotein 

12.2.3 Biprodukter fra 

framstilling av L-

lysin-

monohydroklorid 

med Brevibacterium 

lactofermentum 

Biprodukter fra framstilling av L-lysin-monohydro-

klorid ved gjæring med Brevibacterium lactofer-

mentum(1) på et substrat bestående av sukrose, 

melasse, stivelsesprodukter og deres hydrolysater, 

ammoniumsalter og andre nitrogenforbindelser. 

Råprotein 

12.2.4 Biprodukter fra 

framstilling av 

aminosyrer med 

Corynbacterium 

glutamicum 

Biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved 

gjæring med Corynebacterium glutamicum(1) på et 

substrat av vegetabilsk eller kjemisk opprinnelse, 

ammoniakk eller mineralsalter. 

Råprotein 

Råaske 

12.2.5 Biprodukter fra 

framstilling av 

aminosyrer med 

Escherichia coli K12 

Biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved 

gjæring med Escherichia coli K12(1) på et substrat 

av vegetabilsk eller kjemisk opprinnelse, 

ammoniakk eller mineralsalter. 

Råprotein 

Råaske 

12.2.6 Biprodukt fra 

enzymframstilling 

med Aspergillus niger 

Biprodukt fra enzymframstilling framkommet ved 

gjæring av Aspergillus niger (1) på hvete og malt. 

Råprotein 

(1) Cellene i mikroorganismene er inaktiverte eller drept. 

(2) Betegnelsen som brukes på gjærstammen, kan variere ut fra vitenskapelig taksonomi. Synonymer til de oppførte gjærstammene 

kan derfor også brukes. 

13. Diverse produkter 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

13.1.1 Produkter fra bakeri- 

og pastaindustrien 

Produkter fra framstilling av brød, kjeks, vafler 

eller pasta. Kan være tørket. 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Råfett, dersom > 5 % 

13.1.2 Produkter fra kon-

ditorvareindustrien 

Produkter fra framstilling av konditorvarer og 

kaker. Kan være tørket. 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Råfett, dersom > 5 % 

13.1.3 Produkter fra 

framstilling av 

frokostkorn 

Stoffer eller produkter som er beregnet på konsum 

eller som med rimelighet kan forventes å kunne 

konsumeres, i bearbeidet, delvis bearbeidet eller 

ubearbeidet tilstand. Kan være tørket. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom 

> 10 % 

Stivelse, dersom > 30 % 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose, dersom > 10 % 
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13.1.4 Produkter fra 

sukkervareindustrien 

Produkter fra framstilling av sukkervarer, herunder 

sjokolade. Kan være tørket. 

Stivelse 

Råfett, dersom > 5 % 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

13.1.5 Produkter fra 

iskremindustrien 

Produkter fra iskremframstilling. Kan være tørket. Stivelse 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Råfett 

13.1.6 Produkter og 

biprodukter fra 

bearbeiding av frisk 

frukt og friske 

grønnsaker(1) 

Produkter fra bearbeiding av frisk frukt og friske 

grønnsaker (herunder skall, hele stykker av 

frukt/grønnsaker og blandinger av dette). Kan være 

tørket eller fryst. 

Stivelse 

Råtrevler 

Råfett, dersom > 5 % 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % 

13.1.7 Produkter fra 

bearbeiding av 

planter(1) 

Produkter fra frysing eller tørking av hele planter 

eller deler av planter. 

Råtrevler 

13.1.8 Produkter fra 

bearbeiding av 

krydder og 

smaksingredienser(1) 

Produkter fra frysing eller tørking av krydder og 

smaksingredienser eller deler av disse. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom 

> 10 % 

Stivelse, dersom > 30 % 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose, dersom > 10 % 

13.1.9 Produkter fra 

bearbeiding av 

urter(1) 

Produkter fra knusing, formaling, frysing eller 

tørking av urter eller deler av urter. 

Råtrevler 

13.1.10 Produkter fra 

potetbearbeidings-

industrien 

Produkter fra bearbeiding av poteter. Kan være 

tørket eller fryst. 

Stivelse 

Råtrevler 

Råfett, dersom > 5 % 

Innhold av aske som er 

uløselig i HCl, dersom 

> 3,5 % 

13.1.11 Produkter og 

biprodukter fra 

sausframstilling 

Stoffer fra sausframstilling som er beregnet på 

konsum eller som med rimelighet kan forventes å 

kunne konsumeres, i bearbeidet, delvis bearbeidet 

eller ubearbeidet tilstand. Kan være tørket. 

Råfett 

13.1.12 Produkter og 

biprodukter fra 

snacksindustrien 

Produkter og biprodukter fra framstilling av snacks 

– potetchips, potet- og eller kornbasert snacks 

(direkte ekstrudert, deigbasert og pelletert) og 

nøtter. 

Råfett 

13.1.13 Produkter fra 

framstilling av 

spiseferdige 

næringsmidler 

Produkter framkommet ved framstilling av 

spiseferdige næringsmidler. Kan være tørket. 

Råfett, dersom > 5 % 
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13.1.14 Plantebiprodukter 

fra brennevins-

framstilling 

Faste produkter fra planter (herunder bær og frø, 

f.eks. anisfrø) framkommet etter maserasjon av 

plantene i en alkoholholdig løsning eller etter 

fordamping og/eller destillering av alkohol ved 

utvikling av aromaer til brennevinsframstilling. 

Produktene må destilleres for å fjerne de 

alkoholholdige restene. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom 

> 10 % 

13.1.15 Fôrøl Produkt fra brygging som ikke kan selges til 

konsum. 

Alkoholinnhold 

13.2.1 Karamellisert sukker Produkt framstilt ved kontrollert oppvarming av 

alle typer sukker. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

13.2.2 Dekstrose Dekstrose framkommer etter hydrolyse av stivelse 

og består av renset, krystallisert glukose med eller 

uten krystallvann. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

13.2.3 Fruktose Fruktose som renset krystallinsk pulver. Framstilt 

av glukose i glukosesirup ved hjelp av 

glukoseisomerase og sukroseinvertering. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

13.2.4 Glukosesirup Glukosesirup er en renset og konsentrert vandig 

løsning av næringsgivende sakkarider framstilt ved 

hydrolyse av stivelse. 

Totalsukker 

Vanninnhold, dersom 

> 30 % 

13.2.5 Glukosemelasse Produkt fra raffinering av glukosesirup. Totalsukker 

13.2.6 Xylose Sukker ekstrahert fra tre.  

13.2.7 Laktulose Halvsyntetisk disakkarid (4-O-D-galaktopyranosyl-

D-fruktose) framstilt ved isomerisering av glukose 

til fruktose. Finnes i varmebehandlet melk og 

varmebehandlede melkeprodukter. 

Laktulose 

13.2.8 Glukosamin 

(kitosamin) 

Aminosukker (monosakkarid) som utgjør en del av 

strukturen i polysakkaridene kitosan og kitin. 

Framstilt ved hydrolyse av krepsdyrs og andre 

leddyrs eksoskjelett eller ved gjæring av korn, 

f.eks. mais eller hvete. 

Natrium eller kalium, alt 

etter hva som er relevant. 

«fr vanndyr» eller «fra 

gjæring» (alt etter hva som 

er relevant) 

13.3.1 Stivelse(2) Stivelse. Stivelse 

13.3.2 Stivelse(2), 

pregelatinert 

Produkt som består av stivelse som er ekspandert 

ved varmebehandling. 

Stivelse 

13.3.3 Stivelsesblanding(2)  Produkt bestående av naturlig og/eller modifisert 

næringsmiddelstivelse fra forskjellige botaniske 

kilder. 

Stivelse 
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13.3.4 Stivelseshydrolysa-

ter(2)kake 

Produkt fra filtrering av stivelseshydrolysevæske 

som består av følgende: protein, stivelse, 

polysakkarider, fett, olje og filtreringsmidler (f.eks. 

kiselgur, trefiber). 

Vanninnhold, dersom 

< 25 % eller > 45 % 

Dersom vanninnhold 

< 25 %: 

— Råfett 

— Råprotein 

13.3.5 Dekstrin Dekstrin er delvis syrehydrolysert stivelse.  

13.3.6 Maltdekstrin Maltdekstrin er delvis hydrolysert stivelse.  

13.4.1 Polydekstrose Tilfeldig forbundet massepolymer av glukose 

framstilt ved termisk polymerisering av D-glukose. 

 

13.5.1 Polyoler Produkt framstilt ved hydrogenering eller gjæring, 

bestående av reduserte mono-, di- eller 

oligosakkarider eller polysakkarider. 

 

13.5.2 Isomalt Sukkeralkohol framstilt av sukrose etter 

enzymatisk omdanning og hydrogenering. 

 

13.5.3 Mannitol Produkt framstilt ved hydrogenering eller gjæring, 

bestående av redusert glukose og/eller fruktose. 

 

13.5.4 Xylitol Produkt framstilt ved hydrogenering og gjæring av 

xylose. 

 

13.5.5 Sorbitol Produkt framstilt ved hydrogenering av glukose.  

13.6.1 Fettsyrer fra kjemisk 

raffinering(3) 

Produkt framkommet ved avsyrning av oljer og 

fettstoffer av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse ved hjelp av base, etterfulgt av 

syrebehandling og deretter separering av 

vannfasen, som inneholder frie fettsyrer, oljer eller 

fettstoffer og naturlige bestanddeler av frø, frukt 

eller animalsk vev som mono- og diglyserider, 

lecitin og fibrer. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

13.6.2 Fettsyrer forestret 

med glyserol(4) 

Glyserider framstilt ved forestring av glyserol med 

fettsyrer. Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

Råfett 

Nikkel dersom > 20 ppm 

13.6.3 Mono-, di- og 

triglyserider av 

fettsyrer(4) 

Produkt som består av en blanding av mono-, di- 

og triestere av glyserol med fettsyrer. 

De kan inneholde små mengder av frie fettsyrer og 

fri glyserol. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett 

Nikkel dersom > 20 ppm 
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13.6.4 Salter av fettsyrer(4) Produkt framstilt ved at fettsyrer med minst fire 

karbonatomer reagerer med hydroksider, oksider 

eller salter av kalsium, magnesium, natrium eller 

kalium. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett (etter hydrolyse) 

Fuktighet 

Ca eller Na eller K eller 

Mg (alt etter hva som er 

relevant) 

Nikkel dersom > 20 ppm 

13.6.5 Fettsyredestillater fra 

fysisk raffinering(3) 

Produkt framkommet ved avsyrning av oljer og 

fettstoffer av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse ved hjelp av destillering, som 

inneholder frie fettsyrer, oljer eller fettstoffer og 

naturlige bestanddeler av frø, frukt eller animalsk 

vev som mono- og diglyserider, steroler og 

tokoferoler. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

13.6.6 Råfettsyrer fra 

spalting(3) 

Produkt framstilt ved spalting av olje/fett. Består 

per definisjon av råfettsyrer C6-C24, alifatiske, 

lineære, mettede og umettede, samt 

monokarboksylsyrer. Kan inneholde opptil 50 ppm 

nikkel fra hydrogenering. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

Nikkel dersom > 20 ppm 

13.6.7 Rene, destillerte 

fettsyrer fra 

spalting(3) 

Produkt framstilt ved destillering av råfettsyrer fra 

spalting av olje/fett, eventuelt med hydrogenering. 

Består per definisjon av rene, destillerte fettsyrer 

C6-C24, alifatiske, lineære, mettede og umettede, 

samt monokarboksylsyrer. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom 

> 1 % 

Nikkel dersom > 20 ppm 

13.6.8 Nøytralisasjons-

masse(3) 

Produkt framkommet ved avsyrning av vegetabils-

ke oljer og fettstoffer ved hjelp av vandig 

hydroksidløsning av kalsium, magnesium, natrium 

eller kalium, som inneholder salter fra fettsyrer, 

oljer eller fettstoffer og naturlige bestanddeler av 

frø, frukt eller animalsk vev som mono- og 

diglyserider, lecitin og fibrer. 

Vanninnhold, dersom 

< 40 % og > 50 % 

Ca eller Na eller K eller 

Mg (alt etter hva som er 

relevant) 

13.6.9 Mono- og diglyserider 

av fettsyrer forestret 

med organiske 

syrer(4)(5) 

Mono- og diglyserider av fettsyrer med minst fire 

karbonatomer forestret med organiske syrer. 

Råfett 

13.6.10 Sukroseestere av 

fettsyrer(4) 

Estere av sakkarose og fettsyrer. Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Råfett 

13.6.11 Sukroseglyserider av 

fettsyrer(4) 

Blanding av estere av sakkarose og mono- og 

diglyserider av fettsyrer. 

Totalsukker uttrykt som 

sukrose 

Råfett 
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13.8.1 Glyserin, rå Biprodukt fra 

— fettbearbeidingsprosess ved spalting av 

olje/fettstoffer for framstilling av fettsyrer og 

glyserolvann, etterfulgt av konsentrering av 

glyserolvann for framstilling av råglyserin 

eller av transesterifisering (kan inneholde 

opptil 0,5 % metanol) av naturlige 

oljer/fettstoffer for framstilling av metylestere 

av fettsyrer og glyserolvann, etterfulgt av 

konsentrering av glyserolvann for framstilling 

av råglyserin. 

— biodieselproduksjon (metyl- eller etylestere av 

fettsyrer), framstilt ved transesterifisering av 

oljer og fettstoffer av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse uten nærmere angivelse. Det kan 

fortsatt finnes mineralsalter og organiske salter 

i glyserinen (opptil 7,5 %). 

Kan inneholde opptil 0,5 % metanol og opptil 4 % 

MONG (Matter Organic Non Glycerol) bestående 

av metylestere av fettsyrer, etylestere av fettsyrer, 

frie fettsyrer og glyserider: 

— forsåpning av oljer/fettstoffer av vegetabilsk 

eller animalsk opprinnelse, vanligvis med 

alkali/jordalkalier, for framstilling av såpe. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Glyserol 

Kalium, dersom > 1,5 % 

Natrium, dersom > 1,5 % 

Nikkel dersom > 20 ppm 

13.8.2 Glyserin Produkt fra 

— fettbearbeidingsprosess med a) spalting av 

olje/fettstoffer etterfulgt av konsentrering av 

glyserolvann og raffinering ved destillering (se 

del B, ordliste over behandlingsmetoder, post 

nr. 20) eller ionebytterprosess eller b) 

transesterifisering av naturlige oljer/fettstoffer 

for framstilling av metylestere av fettsyrer og 

råglyserolvann, etterfulgt av konsentrering av 

glyserolvann for framstilling av råglyserin og 

raffinering ved destillering eller 

ionebytterprosess. 

— biodieselproduksjon (metyl- eller etylestere av 

fettsyrer), framstilt ved transesterifisering av 

oljer og fettstoffer av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse uten nærmere angivelse, med 

etterfølgende raffinering av glyserinen. 

Glyserolinnhold: minst 99 % av tørrstoff. 

— forsåpning av oljer/fettstoffer av vegetabilsk 

eller animalsk opprinnelse, vanligvis med 

alkali/jordalkalier, for framstilling av såpe, 

etterfulgt av raffinering av råglyserol og 

destillering. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Glyserol dersom < 99 % i 

tørrstoff 

Natrium, dersom > 0,1 % 

Kalium, dersom > 0,1 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.9.1 Metylsulfonylmetan Kunstig framstilt organisk svovelforbindelse 

((CH3)2SO2) som er identisk med den som 

forekommer naturlig i planter. 

Svovel 
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13.10.1 Torv Produkt fra naturlig nedbryting av planter 

(hovedsakelig torvmose) i anaerobt og oligotroft 

miljø. 

Råtrevler 

13.10.2 Leonarditt Produkt som er et naturlig forekommende 

mineralkompleks av fenolhydrokarboner, også kalt 

humussurt salt, og som kommer fra nedbryting av 

organisk materiale i løpet av millioner av år. 

Råtrevler 

13.11.1 Propylenglykol, [1,2-

propandiol, [propan-

1,2-diol] 

Organisk forbindelse (diol eller dobbeltalkohol) 

med formelen C3H8O2. Viskøs væske med svakt 

søtlig smak, hygroskopisk og blandbar med vann, 

aceton og kloroform. Kan inneholde opptil 0,3 % 

dipropylenglykol. 

Propylenglykol 

13.11.2 Monoestere av 

propylenglykol og 

fettsyrer(4) 

Monoestere av propylenglykol og fettsyrer, alene 

eller blandet med diestere. 

Propylenglykol 

Råfett 

(1) Arten av frukt, grønnsak, plante, krydder og urt skal tilføyes til betegnelsen, alt etter hva som er relevant. 

(2) En angivelse av botanisk opprinnelse skal tilføyes til betegnelsen. 

(3) En angivelse av botanisk eller animalsk opprinnelse skal tilføyes til betegnelsen. 

(4) Betegnelsen skal endres eller utfylles slik at det framgår hvilke fettsyrer som er brukt. 

(5) Betegnelsen skal endres eller utfylles slik at det framgår hvilken organisk syre det dreier seg om. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 95/2013 

av 1. februar 2013 

om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen: Lallemand 

SAS)(*)  

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, god-

kjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad om godkjenning 

av ny bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M. Søknaden ble ledsaget av de 

nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning av ny bruk av preparatet 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk, som skal 

klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer». 

4)  Bruk av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M 

ble godkjent uten tidsbegrensning for oppfô-

ringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 

1200/2005(2) og for oppfôringssvin ved kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 2036/2005(3), for ti år for laksefisk og 

reker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009(4), 

for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EU) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 2.2.2013, s. 19, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6. 

(3) EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13. 

(4) EUT L 257 av 30.9.2009, s. 10. 

nr. 1120/2010(5) og for verpehøner ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 212/2011(6). 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 11. september 

2012(7) at Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M 

under de foreslåtte bruksvilkårene kan ha en gunstig 

virkning på fiskens utvikling ved at andelen 

velutviklede fisk økes, og misdannelser på fiskens 

skjelett reduseres. 

6)  Vurderingen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 

18/5M viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre 

avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff 

i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(5) EUT L 317 av 3.12.2010, s. 12. 

(6) EUT L 59 av 4.3.2011, s. 1. 

(7) EFSA Journal 2012;10(9):2886. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/08 

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 5

8
/8

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
4

.9
.2

0
1
7
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (positiv virkning på veksten) 

4d1712 Lallemand SAS Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus acidilactici CNCM 

MA 18/5M som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5 M 

Analysemetoder(1) 

Telling: platespredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15786:2009) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Annen fisk 

enn laksefisk 

— 1 × 109 — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, hold-

barhetstid og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, 

briller og hansker ved håndte-

ring. 

22. februar 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 96/2013 

av 1. februar 2013 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og et preparat av 

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

sammenholdt med artikkel 10 nr. 1–4 i samme 

forordning fastsettes det særlige bestemmelser for 

vurderingen av produkter som brukes i Unionen som 

tilsetningsstoffer i ensilasje, fra det tidspunkt nevnte 

forordning fikk anvendelse. 

2)  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 ble et preparat av Lactobacillus buchneri 

NCIMB 30139 og et preparat av Lactobacillus casei 

ATTC PTA 6135 innført i fellesskapsregisteret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter i 

funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje», for 

alle dyrearter. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt 

søknader om godkjenning av nevnte preparater som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at nevnte tilsetningsstoffer klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og i funk-

sjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene 

ble ledsaget av de nødvendige opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

11. september 2012( 2 ) og 12. september 2012( 3 ) at 

nevnte preparater ikke har noen skadevirkninger på dyrs 

eller menneskers helse eller på miljøet under de 

foreslåtte bruksvilkårene. Myndigheten fastslo også at 

preparatet av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 kan 

forbedre konserveringen av materiale som det er lett å 

ensilere, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 2.2.2013, s. 21,  

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2012;10(9):2883. 

(3) EFSA Journal 2012;10(9):2884. 

ved å øke produksjonen av eddiksyre, og at preparatet 

av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 kan forbedre 

produksjonen av ensilasje fra materiale som det er lett å 

ensilere, ved å redusere pH-verdien og øke holdbarheten 

til tørrstoffet. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet også rapporten om metoder for analyse av 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet, som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av de berørte preparatene viser at vilkårene 

for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en over-

gangsperiode for å gjøre berørte parter i stand til å 

forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillatelse 

Preparatene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «til-

setningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Preparatene som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dem, som er framstilt og merket før 22. august 2013 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 22. februar 2013, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelsesdato 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/09 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 

KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20734 — Lactobacillus 

buchneri 

NCIMB 

30139 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 

som inneholder minst 5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 

Analysemetode (1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platespredningsmetoden 

(EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Minstedosen av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som til-

setningsstoffer i ensilasje: 1 x 108 

KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(2). 

4. Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

22. februar 2023 

1k20735 — Lactobacillus 

casei 

ATTC PTA 

6135 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som 

inneholder minst 1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platespredningsmetoden 

(EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Minstedosen av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som til-

setningsstoffer i ensilasje: 1,3 x 106 

KDE/kg ferskt materiale. 

3.  Tilsetningsstoffet skal brukes i 

materiale som det er lett å 

ensilere(2). 

4.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

22. februar 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskvaren. Som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 103/2013 

av 4. februar 2013  

om endring av forordning (EF) nr. 786/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av 

godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  ChemGen Corp. har inngitt en søknad i henhold til 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 med 

forslag om å endre navnet på innehaveren av 

godkjenningen med hensyn til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 786/2007(2) om den tiårige godkjenningen av et 

preparat av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 

(Hemicell), som tilhører kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler». 

2)  Søkeren hevder at ChemGen Corp., med virkning fra 

10. februar 2012, er ervervet av Eli Lilly and Company 

Ltd, som nå eier markedsføringsrettighetene til nevnte 

tilsetningsstoff. Søkeren har framlagt relevante 

opplysninger til støtte for anmodningen. 

3)  Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen 

er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny 

vurdering av det berørte tilsetningsstoffet. Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er 

underr ettet om søknaden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 5.2.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 175 av 5.7.2007, s. 8. 

 

4)  For at Eli Lilly and Company Ltd skal kunne utnytte 

sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for 

godkjenningen endres. 

5)  Forordning (EF) nr. 786/2007 bør derfor endres. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene 

av forordning (EU) nr. 786/2007, fastsatt i denne 

forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, er det 

hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode for å 

avvikle eksisterende lagre. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 786/2007 endres 

«ChemGen Corp., representert ved Disproquima S.L.» til «Eli 

Lilly and Company Ltd». 

Artikkel 2 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings 

ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/10 

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 105/2013 

av 4. februar 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til navnet på innehaveren 

av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Taminco N.V har inngitt en søknad i henhold til artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag om 

å endre navnet på innehaveren av godkjenningen med 

hensyn til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 371/2011(2) om den tiårige godkjenningen av 

dimetylglysinnatriumsalt, som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«andre avlstekniske tilsetningsstoffer». 

2)  Søkeren hevder at selskapets juridiske form er endret til 

et privat aksjeselskap, med virkning fra 1. oktober 2012. 

Søkeren har framlagt relevante opplysninger til støtte 

for anmodningen. 

3)  Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen 

er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny 

vurdering av det berørte tilsetningsstoffet. Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er 

underrettet om søknaden. 

4)  For at søkeren skal kunne utnytte sine markedsførings-

rettigheter under navnet Taminco BVBA, må vilkårene 

for godkjenningen endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 5.2.2013, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 102 av 16.4.2011, s. 6. 

 

5)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 bør 

derfor endres. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene 

av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011, 

fastsatt i denne forordning, må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en over-

gangsperiode for å avvikle eksisterende lagre. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kolonne 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 371/2011 endres «Taminco N.V.» til «Taminco BVBA». 

Artikkel 2 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings 

ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 

2017/EØS/58/11 

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 107/2013 

av 5. februar 2013 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til 

grenseverdier for melamin i boksefôr til kjæledyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke 

produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av 

uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene 

fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2)  Det er framlagt opplysninger om at melamin brukes i 

belegget i bokser som inneholder fôr til kjæledyr, og at 

det kan migrere inn i nevnte fôr til kjæledyr. Bokser 

med samme belegg brukes til konservering av 

næringsmidler, og i samsvar med en vitenskapelig 

uttalelse om melamin i næringsmidler og fôrvarer(2) fra 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) er det ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og 

plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt  

med næringsmidler( 3 ) endret ved forordning (EU)  

nr. 1282/2011(4), fastsatt en spesifikk migrasjonsgrense 

på 2,5 mg/kg for konserverte næringsmidler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden (CONTAM) og EFSAs vitenskapsgruppe for 

materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, enzymer, 

aromaer og tekniske hjelpestoffer (CEF): «Scientific Opinion on 

Melamine in Food and Feed.» EFSA Journal 2010; 8(4):1573.  

[145 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Tilgjengelig på Internett: 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf 

(3) EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1. 

(4) EUT L 328 av 10.12.2011, s. 22. 

3)  Codex Alimentarius-kommisjonen har fastsatt 

grenseverdier for melamin i fôrvarer og 

næringsmidler(5) som skal få anvendelse på fôr slik det 

selges, mens grenseverdiene fastsatt i direktiv 

2002/32/EF gjelder fôr med et vanninnhold på 12 %. 

4)  Nylig framlagte opplysninger har vist at melamin kan 

migrere til våtfôr til kjæledyr fra belegget i boksen opp 

til et nivå på over 2,5 mg/kg for fôr med et vanninnhold 

på 12 %, mens nivået holder seg under den spesifikke 

migrasjonsgrensen på 2,5 mg/kg i våtfôr til kjæledyr. På 

bakgrunn av denne utviklingen innen vitenskapelig og 

teknisk kunnskap bør det fastsettes en grenseverdi på 

2,5 mg/kg for melamin i konservert våtfôr til kjæledyr 

slik det selges, noe som er i tråd med det som gjelder for 

konserverte næringsmidler. 

5)  Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF 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. 

  

(5) Rapport om det 33. møtet i FAO/WHOs felles program for 

næringsmiddelstandarder, Codex Alimentarius-kommisjonen, 

Genève, Sveits, 5.–9. juli 2010 (ALINORM 10/33/REP). 

2017/EØS/58/12 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Rad 7 i del I i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr 

med et vanninnhold på 12 % 

«7 Melamin(9) Fôr 2,5 

med unntak av:  

—  boksefôr til kjæledyr 2,5(*) 

—  følgende tilsetningsstoffer i fôrvarer:  

- - guanidineddiksyre, — 

- - urea, — 

- - biuret. — 

(*) Grenseverdien gjelder for boksefôr til kjæledyr slik det selges.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 159/2013 

av 21. februar 2013 

om godkjenning av et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og hester og endring av 

forordning (EF) nr. 1876/2006 og (EF) nr. 757/2007(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 i nevnte forordning fastsettes det at 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og 

natriumpropionat ble i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for bruk på svin og melkekyr 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2006(3) og for 

oppfôringsstorfe ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 757/2007(4). Dette preparatet ble deretter innført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 sammenholdt med artikkel 7 i nevnte 

forordning ble det inngitt en søknad om ny vurdering av 

nevnte preparat av natriumbenzoat, propionsyre og 

natriumpropionat som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, 

melkekyr og oppfôringsstorfe og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om godkjenning av ny 

bruk til svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og 

hester, med anmodning om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetnings-

stoffer». Søknaden ble ledsaget av de nødvendige 

opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 

6. september 2011(5) og 24. april 2012(6) at preparatet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2013,  

s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 360 av 19.12.2006, s. 126. 

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 43. 

(5) EFSA Journal 2011; 9(9):2357. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(5):2681. 

av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat 

ikke har noen skadelig virkninger på dyrs eller 

menneskers helse under de foreslåtte bruksvilkårene, 

forutsatt at det treffes hensiktsmessige tiltak for å verne 

brukerne, eller på miljøet, og at det er et effektivt 

middel til konservering av korn og fullfôr. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av natriumbenzoat, 

propionsyre og natriumpropionat viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 1876/2006 og (EF) nr. 757/2007 derfor endres. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre berørte parter i stand til å 

forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillatelse 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«konserveringsmidler», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1876/2006 

Artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1876/2006 og forordningens 

vedlegg IV oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 757/2007 

Artikkel 1 i forordning (EF) nr. 757/2007 og forordningens 

vedlegg I oppheves. 

2017/EØS/58/13 
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Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før  

14. september 2013 i samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelsesdato 

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, 21. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: konserveringsmidler 

1a700 — Preparat av 

natriumbenzoat, 

propionsyre og 

natriumpropionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av: 

natriumbenzoat: 140 g/kg 

propionsyre: 370 g/kg 

natriumpropionat: 110 g/kg 

Vann: 380 g/kg 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Natriumbenzoat (C7H5O2Na) ≥ 99 % etter 

tørking ved 105 °C i to timer 

Propionsyre (C3H6O2) ≥ 99,5 % 

Natriumpropionat (C3H5O2Na) ≥ 99 % etter 

tørking ved 105 °C i fire timer 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse i tilsetningsstoff i 

fôrvarer: 

— bestemmelse av benzoat: reversfase 

kromatografi med UV-påvisning 

(HPLC-UV) 

— samlet innhold av propionat: 

høytrykksvæskekromatografi uten 

anvendelse av ioner med påvisning ved 

hjelp av brytningsindeks (HPLC-RI) 

— samlet innhold av natrium: 

atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869) 

Svin 

Fjørfe 

Storfe 

Sauer 

Geiter 

Kaniner 

Hester 

— — 10 000 1.  Samtidig bruk sammen med andre 

kilder til de aktive stoffene må 

ikke føre til overskridelse av 

høyeste tillatte innhold. 

2.  Laveste innhold: 

— Korn, unntatt maiskorn, med 

et vanninnhold på ≥ 15 %: 

3 000 mg/kg korn. 

— Maiskorn med et vanninnhold 

på ≥ 15 %: 13 000 mg/kg 

maiskorn. 

— Fullfôr med et vanninnhold på 

≥ 12 %: 5 000 mg/kg fullfôr. 

3.  Høyeste innhold i alle kornslag: 

22 000 mg/kg korn. 

4.  Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

14. mars 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 160/2013 

av 21. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010 og (EU) 

nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 med hensyn til navnet på innehaveren 

av godkjenningen av diclazuril i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Janssen Pharmaceutica NV har inngitt en søknad i 

henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 med forslag om å endre navnet på 

innehaveren av godkjenningen med hensyn til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2003 av  

30. januar 2003 om godkjenning av et tilsetningsstoff i 

fôrvarer(2), kommisjonsforordning (EF) nr. 971/2008 av 

3. oktober 2008 om en ny bruk av et koksidiostatikum 

som tilsetningsstoff i fôrvarer(3), kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1118/2010 av 2. desember 2010 om 

godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: 

Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av 

forordning (EF) nr. 2430/1999(4) og (EU) nr. 169/2011 

av 23. februar 2011 om godkjenning av diclazuril som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for perlehøns (innehaver av 

godkjenningen: Janssen Pharmaceutica N.V.)( 5 ) og 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 888/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av 

diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: 

Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av 

forordning (EF) nr. 2430/1999(6). 

2)  Søkeren hevder at Janssen Animal Health, en avdeling i 

Janssen Pharmaceutica NV, med virkning fra  

7. juli 2011, er ervervet av Eli Lilly and Company Ltd, 

som nå eier markedsføringsrettighetene til til-

setningsstoffet diclazuril. Søkeren har framlagt 

relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

3)  Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen 

er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny 

vurdering av det berørte tilsetningsstoffet. Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er 

underrettet om søknaden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2013,  

s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 26 av 31.1.2003, s. 3. 

(3) EUT L 265 av 4.10.2008, s. 3. 

(4) EUT L 317 av 3.12.2010, s. 5. 

(5) EUT L 49 av 24.2.2011, s. 6. 

(6) EUT L 229 av 6.9.2011, s. 9. 

4)  For at Eli Lilly and Company Ltd skal kunne utnytte 

sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for 

godkjenningene endres. 

5)  Forordningene (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, 

(EU) nr. 1118/2010 og (EU) nr. 169/2011 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 bør derfor 

endres. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endring av 

forordningene (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, 

(EU) nr. 1118/2010 og (EU) nr. 169/2011 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011, fastsatt i 

denne forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, er det 

hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode for å 

avvikle eksisterende lagre. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 162/2003 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 162/2003 endres 

«Janssen Pharmaceutica NV» til «Eli Lilly and Company Ltd». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 971/2008 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 971/2008 endres 

«Janssen Pharmaceutica nv» til «Eli Lilly and Company Ltd». 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EU) nr. 1118/2010 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1118/2010 

endres «Janssen Pharmaceutica NV» til «Eli Lilly and 

Company Ltd». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EU) nr. 169/2011 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 169/2011 endres 

«Janssen Pharmaceutica N.V.» til «Eli Lilly and Company 

Ltd». 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 

I kolonne 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 888/2011 endres «Janssen Pharmaceutica N.V.» til «Eli 

Lilly and Company Ltd». 

2017/EØS/58/14 
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Artikkel 6 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av dette tilsetningsstoffet som er i samsvar med bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings 

ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tømt. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelsesdato 

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, 21. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 161/2013 

av 21. februar 2013 

om godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, 

hunder og akvariefisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 i nevnte forordning fastsettes det at 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Et preparat av natriumhydroksid, CAS-nummer 1310-

73-2, ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent 

uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

katter og hunder ved kommisjonsdirektiv 

86/525/EØF(3). Dette preparatet ble deretter innført i 

fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 sammenholdt med artikkel 7 i nevnte 

forordning ble det inngitt en søknad om ny vurdering av 

natriumhydroksid, CAS-nummer 1310-73-2, som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder, og, i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om 

godkjenning av ny bruk til akvariefisk, med anmodning 

om at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden ble ledsaget 

av de nødvendige opplysninger og dokumenter som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

11. september 2012(4), idet den tok hensyn til at til-

setningsstoffet allerede er godkjent til bruk i 

næringsmidler med samme funksjon og under de 

foreslåtte bruksvilkårene, at natriumhydroksid ikke har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2013,  

s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFT L 310 av 5.11.1986, s. 19. 

(4) EFSA Journal 2012;10(10):2882. 

noen skadevirkninger på yrs helse, og at stoffets 

funksjon som surhetsregulerende middel i fôrvarer, i 

stor grad er den samme som i næringsmidler, og at det 

derfor ikke er nødvendig med ytterligere dokumentasjon 

av virkning. Myndigheten fastslo at det ikke ville oppstå 

sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige vernetiltak. Den bekreftet også 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av natriumhydroksid viser at god-

kjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning, må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av 

tilsetningsstoff, premikser og fôrblandinger som 

inneholder dette preparatet, som godkjent ved direktiv 

86/525/EØF. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«surhetsregulerende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Tilsetningsstoffet som er oppført i vedlegget, og premikser som 

inneholder tilsetningsstoffet, og som er framstilt og merket før 

14. mars 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 

2013, kan fortsatt bringes i omsetning og benyttes inntil 

eksisterende lagre er tømt. 

Fôrblandinger som inneholder tilsetningsstoffet som er oppført 

i vedlegget, og som er framstilt og merket før 14. mars 2015 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 14. mars 2013, kan fortsatt 

bringes i omsetning og benyttes inntil eksisterende lagre er 

tømt. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/15 
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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, 21. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: surhetsregulerende midler 

1j524 — Natrium-

hydroksid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumhydroksid 50 vektprosent 

(vannløsning) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumhydroksid ≥ 98,0 % av det samlede 

alkaliinnholdet (som NaOH) 

NaOH CAS-nr.: 1310-73-2 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde 

natriumhydroksid i tilsetningsstoffet i fôrvaren: 

titrimetrisk metode — FAO JECFA Combined 

Compendium for Food Additive Specifications, 

Monograph No 1 (2006) «sodium hydroxide». 

Katter, 

hunder og 

akvariefisk 

— — — 1.  Sikkerhet: Åndedrettsvern, øyevern, 

hansker og vernetøy skal brukes ved 

håndtering. 

2.  Bruk: Den resulterende samlede 

konsentrasjonen av natrium i fôr må 

ikke skade den overordnede 

elektrolyttbalansen. 

14. mars 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på følgende adresser: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx og http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1012/2012 

av 5. november 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til 

listen over smittebærende arter, helsekrav og krav til utstedelse av sertifikater ved epizootisk 

ulcerativt syndrom og med hensyn til opplysningene om Thailand i listen over tredjestater som 

Unionen tillater import fra av visse fisker og fiskerivarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), 

særlig artikkel 9 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum( 2), særlig artikkel  

16 annet ledd, og 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 

24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og 

-produkter og om forebygging og bekjempelse av visse 

sykdommer hos vanndyr(3), særlig artikkel 17 nr. 2, artikkel 22 

og 25 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 

5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse 

produkter i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen 

av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, 

og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 

nr. 854/2004(4) er det fastsatt modeller for helsesertifi-

kater og hygienesertifikater for innførsel til Unionen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 6.11.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 5. 

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

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

(3) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(4) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27. 

av visse vanndyr og produkter av animalsk opprinnelse 

beregnet på konsum. 

2) Modellen for hygienesertifikat ved import av 

fiskerivarer beregnet på konsum, som fastsatt i tillegg 

IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, 

inneholder en hygieneattestasjon med hensyn til kravene 

til arter som er mottakelige for visse sykdommer oppført 

i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, herunder 

epizootisk ulcerativt syndrom. 

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 

12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 

2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse 

av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse 

som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, 

og om utarbeiding av en liste over smittebærende 

arter( 5 ) fastsettes krav til dyrehelse og utstedelse av 

sertifikater for import til Unionen av visse 

akvakulturdyr og visse akvakulturprodukter. 

4) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 fastsettes 

en liste over smittebærende arter for sykdommene 

oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. De 

artene som er smittebærere av epizootisk ulcerativt 

syndrom, er for tiden oppført på denne listen. 

5) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 fastsettes 

blant annet listen over de tredjestater, territorier, soner 

eller segmenter som Unionen tillater import fra av 

akvariefisk som er mottakelige for en eller flere av 

sykdommene oppført i vedlegg IV til direktiv 

2006/88/EF, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 

akvariedyr. 

6) India og Vietnam er oppført på listen i nevnte vedlegg, 

slik at import av fiskearter som er mottakelige for 

epizootisk ulcerativt syndrom, er underlagt særlige 

dyrehelsebestemmelser som fjerner risikoene for denne 

sykdommen. 

  

(5) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41. 

2017/EØS/58/16 
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7) Modellene for helsesertifikater fastsatt i del A og B i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1251/2008, 

inneholder dessuten helseattestasjoner med hensyn til de 

krav som gjelder for arter som er mottakelige for, og 

arter som er smittebærere av visse sykdommer oppført i 

del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, herunder 

epizootisk ulcerativt syndrom. 

8) I direktiv 2006/88/EF, som endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU(1), er epizootisk 

ulcerativt syndrom (EUS) ikke lenger oppført som en 

eksotisk sykdom i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv. 

9) For å oppnå samsvar og av klarhetshensyn i 

unionsretten bør forordning (EF) nr. 2074/2005 og 

forordning (EF) nr. 1251/2008 endres ved å fjerne de 

bestemmelsene som viser til epizootisk ulcerativt 

syndrom. 

10) Etter at epizootisk ulcerativt syndrom er fjernet fra 

listen i del II i vedlegg IV til 2006/88/EF, er de 

tilsvarende dyrehelsebestemmelser som gjelder for India 

og Vietnam, blitt overflødige, og derfor bør disse 

statene fjernes fra listen over stater som skal anvende 

bestemte dyrehelsetiltak for vanndyr beregnet på 

eksport til Unionen. 

11) Thailand er oppført i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1251/2008 som en tredjestat som Unionen tillater 

import fra av Cyprinidae beregnet på oppdrett, 

gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og 

åpne og lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. 

Thailand har anmodet om å bli oppført på listen i 

vedlegg III, slik at eksport også av andre fiskearter fra 

nevnte tredjestat til Unionen blir tillatt. 

12) Næringsmiddel- og veterinærkontoret gjennomførte en 

inspeksjon av vanndyrs helse i Thailand i november 

2009. Anbefalingene fra Næringsmiddel- og veterinæ-

rkontoret etter nevnte inspeksjon er gjennomført på en 

tilfredsstillende måte av vedkommende myndighet i 

Thailand. Det bør derfor være tillatt å importere også 

andre fiskearter fra nevnte tredjestat til Unionen. 

  

(1) EUT L 297 av 26.10.2012, s. 26. 

Opplysningene om Thailand i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

13) Forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) 

nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

14) Det bør innføres overgangsbestemmelser slik at 

medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene som 

er nødvendige for å oppfylle kravene fastsatt i denne 

forordning. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillegg IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 

erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I, III og IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I en overgangsperiode fram til 1. mars 2013 kan forsendelser av 

vanndyr som er ledsaget av helsesertifikater utstedt i samsvar 

med modellene fastsatt i del A eller B i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1251/2008, og fiskerivarer som er ledsaget 

av hygienesertifikater utstedt i samsvar med modellen fastsatt i 

tillegg IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, før 

endringene som innføres ved denne forordning, bringes i 

omsetning eller innføres til Unionen, forutsatt at de når sitt 

endelige bestemmelsessted før nevnte dato. 

Artikkel 4 

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. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«Tillegg IV til vedlegg VI 

Modell for hygienesertifikat ved import av fiskerivarer beregnet på konsum 

Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

  Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.   

      

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse  

I.12.  

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.   

I.18.  Dyreart/produkt  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernr.  I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Konsum  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varens art Type behandling Virksomhetens 

godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt 
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 STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

II.1. (1) Hygieneattestasjon 

 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 

nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og attesterer at fiskerivarene som er beskrevet ovenfor, er 

produsert i samsvar med nevnte krav, og særlig at:  

— de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på HACCP-prinsippene i 

samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004, 

— de er fanget av og behandlet om bord på fartøyer, landet, håndtert og eventuelt bearbeidet, foredlet, fryst og tint 

på en hygienisk måte som oppfyller kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I-IV i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

— de oppfyller helsestandardene fastsatt i avsnitt VIII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, 

— de er emballert, lagret og transportert i samsvar med avsnitt VIII kapittel VI-VIII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

— de er merket i samsvar med avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— garantiene for levende dyr og produkter av disse, dersom de kommer fra akvakultur, som er fastsatt i henhold til 

planene for overvåking av restmengder framlagt i samsvar med direktiv 96/23/EF, særlig artikkel 29, er oppfylt, og 

— de har med tilfredsstillende resultater gjennomgått de offentlige kontrollene som er fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 854/2004. 

II.2. (2) (4) Hygieneattestasjon for fisk og krepsdyr fra akvakultur 

II.2.1 (3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Taura-syndrom og 

Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller -produktene nevnt i del I i dette sertifikatet: 

 (5) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [EHN] (4) [Taura-syndrom] (4) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, 

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.2 (3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV) og hvitflekksykdom, og som er 

beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet 

av et overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse nevnt i del I i dette 

sertifikatet 

 (6) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ILA] (4) [KHV] (4) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, 

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.3 Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: 

II.2.3.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.2.3.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 
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  STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

II.2.3.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 

brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7-I.11 i del I av dette sertifikatet, samt 

følgende erklæring: 

 «(4) [Fisk] (4) [Krepsdyr] beregnet på konsum i Unionen». 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.8: Opprinnelsesregion: For fryste eller foredlede muslinger angis produksjonsområde. 

— Felt I.11: Opprinnelsessted: Ekspedisjonsvirksomhetens navn og adresse. 

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

opplysninger skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eller 2106. 

— Felt I.23: Container-/plombenr. Dersom plomben har et løpenummer, skal dette angis. 

— Felt I.28: Varens art: Angi om varen kommer fra akvakultur eller fra viltlevende dyr. 

 Type behandling: Angi om varen er levende, kjølt, fryst eller foredlet. 

 Produksjonsanlegg: Omfatter fabrikkskip, frysefartøy, kjølelager, foredlingsanlegg. 

Del II: 

(1) Del II.1 i dette sertifikatet gjelder ikke stater med særlige krav til utstedelse av hygienesertifikat fastsatt i likeverdighetsavtaler 

eller annet unionsregelverk. 

(2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder ikke: 

a) ikke-levedyktige krepsdyr, det vil si krepsdyr som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de 

ble tatt fra, 

b) fisk som slaktes og sløyes før avsendelsen, 

c) akvakulturdyr og -produkter som bringes i omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert i 

salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004, 

d) krepsdyr beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på 

ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende sentraler som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann 

som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling 

som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå, 

e) krepsdyr som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som er emballert 

og merket for dette formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. 

(3) Del II.2.1 og II.2.2 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det 

aktuelle punktet. Mottakelige arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) For forsendelser av arter som er mottakelige for EHN, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease, skal denne erklæringen 

kunne framvises for at forsendelsen skal kunne tillates innført til hvilken som helst del av Unionen. 
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 STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment (felt I.9 og I.10 i del I i sertifikatet) 

som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV eller hvitflekksykdom, eller som er omfattet av et overvåkings- eller 

utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse 

erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for den eller de sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert 

akvakulturområde for bløtdyr i Den europeiske union er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/-

aquaculture/index_en.htm 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I, III og IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I slettes opplysningene om epizootisk ulcerativ syndrom. 

2)  Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

Liste over tredjestater, territorier, soner eller segmenter(1) 

(nevnt i artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11) 

Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

AU Australia X (A)     

BR Brasil X (B)     

CA Canada X   CA 0 (C) Hele territoriet 

  CA 1 (D) British Columbia 

  CA 2 (D) Alberta 

  CA 3 (D) Saskatchewan 

  CA 4 (D) Manitoba 

  CA 5 (D) New Brunswick 

  CA 6 (D) Nova Scotia 

  CA 7 (D) Prince Edward Island 

  CA 8 (D) Newfoundland og Labrador 

  CA 9 (D) Yukon 

  CA 10 (D) Northwest Territories 

  CA 11 (D) Nunavut 

CL Chile X (A)    Hele landet 

CN Kina X (B)    Hele landet 

CO Colombia X (B)    Hele landet 

CG Kongo X (B)    Hele landet 

CK Cookøyene X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

HR Kroatia X (A)    Hele landet 

  

(1) I henhold til artikkel 11 kan akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II 

i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede 

akvakulturanlegg for akvariedyr, importeres til Unionen fra tredjestater eller territorier som er medlemmer av 

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 
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Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

HK Hongkong X (B)    Hele landet 

ID Indonesia X (A)    Hele landet 

IL Israel X (A)    Hele landet 

JM Jamaica X (B)    Hele landet 

JP Japan X (B)    Hele landet 

KI Kiribati X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

LK Sri Lanka X (B)    Hele landet 

MH Marshall-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

MK(E) Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

X (B)    Hele landet 

MY Malaysia X (B)    Vest-Malaysia, Malayahalvøya 

NR Nauru X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

NU Niue X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

NZ New Zealand X (A)    Hele landet 

PF Fransk 

Polynesia 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PG Papua Ny-

Guinea 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PN Pitcairn-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PW Palau X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

RU Russland X (A)    Hele landet 

SB Salomon-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

SG Singapore X (B)    Hele landet 

ZA Sør-Afrika X (A)    Hele landet 

TW Taiwan X (B)    Hele landet 

TH Thailand X (A)    Hele landet 

TR Tyrkia X (A)    Hele landet 

TK Tokelau X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

TO Tonga X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

TV Tuvalu X (F) X (F) X (F)  Hele landet 



Nr. 58/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

US De forente 

stater (G) 

X  X US 0 (C) Hele landet 

X   US 1 (D) Hele landet, unntatt følgende 

delstater: New York, Ohio, 

Illinois, Michigan, Indiana, 

Wisconsin, Minnesota og 

Pennsylvania 

 X  US 2 Humboldt Bay (California) 

  US 3 Netarts Bay (Oregon) 

  US 4 Wilapa Bay, Totten Inlet, 

Oakland Bay, Quilcence Bay og 

Dabob Bay (Washington) 

  US 5 NELHA (Hawaii) 

WF Wallis- og 

Futunaøyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

WS Samoa X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

(A) Gjelder alle fiskearter. 

(B) Gjelder bare for Cyprinidae. 

(C) Gjelder ikke for fiskearter som er mottakelige for eller smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(D) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for eller smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(E) Foreløpig kode som ikke på noen måte foregriper den endelige betegnelsen på denne staten, som vil bli vedtatt etter avslutningen 

av forhandlingene som for tiden pågår om dette i De forente nasjoner. 

(F) Gjelder bare for akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 

2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. 

(G) I denne forordning omfatter De forente stater Puerto Rico, De amerikanske jomfruøyene, Amerikansk Samoa, Guam og Nord-

Marianene.» 
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3)  I vedlegg IV skal del A og B lyde: 

«DEL A 

Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 

gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 Veterinærattest ved import til EU 

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  

I.13.  Lastested 

 Adresse  Godkjenningsnr. 

I.14.  Avsendelsesdato Avsendelsestidspunkt 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

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

 I.20. Mengde 

 I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Container-/plombenr.  I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Oppdrett   Karantene  Gjenutlegging  Annet  Kjæledyr  Sirkus/utstilling  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

II.1. Generelle krav 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet 

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom, 

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, 

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer, og 

II.1.4 kommer fra akvakulturanlegg som alle er under tilsyn av vedkommende myndighet, 

II.1.5 (1) [når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som 

er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.] 

II.2. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som 

er erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(3)(5) [når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.3. (1)(4) [Krav til arter som er smittebærere av epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige 

smittebærere av (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) 

[Yellowhead disease] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2 og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i 

tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008: 

enten (1)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som 

er erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(5) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.4. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae 

og/eller hvitflekksykdom 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(6) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har erklært fri/fritt for (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) 

[Bonamia ostreae] (1) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-

standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 
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 STAT: 

 Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

eller (1)(3)(6) [når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.5. (1)(4) [Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose 

(IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller 

hvitflekksykdom 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige 

smittebærere av (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [hvitflekksykdom] 

ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1251/2008 

enten (1)(6) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia 

ostreae] (1) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

eller (1)(6) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.6. Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.6.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.6.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.6.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, 

i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7–I.13 i del I av dette sertifikatet, samt følgende erklæring: 

enten (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»], 

eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»], 

eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den 

europeiske union»], 

eller (1) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i 

Den europeiske union»], 

eller (1)(3) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»]. 

II.7. (1)(7) [Krav til arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 

pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS) 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1) [kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium 

a) der (1) [SVC] (
1
) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e) som er innført til denne staten / 

dette territoriet eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i del II.7 i dette sertifikatet, 

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og 

d) enten  (1) [som når det gjelder (1) [IPN (1) [BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i 

kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

og/eller (1) [som når det gjelder (1) [SVC] (1) [GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i 

relevant OIE-standard.] 

og/eller (1) [som når det gjelder (1) [SVC]
 
(1) [IPN] (1) [BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som under tilsyn av 

vedkommende myndighet 

i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker, 

ii) der kultivering har funnet sted med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle sykdommen 

av vedkommende myndighet.]] 

og/eller (1) [når det gjelder viltlevende vanndyr som er mottakelige for (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD], er blitt holdt i karantene 

under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.] 

og/eller (1) [når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, umiddelbart før eksport er blitt holdt i vann med en 

salinitet på over 25 promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende vanndyr som er 

mottakelige for GS, er blitt innført i dette tidsrommet.] 

og/eller (1) [når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være 

effektiv mot GS.]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0306, 0307, 0308 eller 0511. 

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet vekt i kg, med unntak for akvariefisk. 

— Felt I.25: Sett kryss for «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på 

gjenutlegging, «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, 

«Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, 

«Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på 

installasjoner for fritidsfiske. 

Del II: 

Stryk det som ikke passer. 

(1)  Del II.2 og II.4 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(2)  Forsendelser av viltlevende vanndyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.4 av dette sertifikatet 

dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(3)  Del II.3 og II.5 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er smittebærere av en eller flere av sykdommene som er nevnt i det 

aktuelle punktet. Mulige smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende, er oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan importeres uavhengig av 

kravene fastsatt i del II.3 og II.5 dersom vilkårene fastsatt i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008, 

ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(4)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Den europeiske union, skal en av disse erklæringene kunne framvises 

dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for eller er smittebærere av EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus 

marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease. 

(5)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, 

IHN, ILA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller 

utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse 

erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for eller smittebærere av de(n) 

sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert 

akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Den europeiske union er tilgjengelig på 

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

(6)  Del II.7 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som 

anses som sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN 

eller GS, og forsendelsen består av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den 

sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene gjelder for. 

(7)  Del II.7 gjelder også forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II 

som er mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en 

medlemsstat oppført i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for GS. 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

 Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres 

uavhengig av kravene fastsatt i del II.7 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller 

kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 
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«DEL B 

Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvariedyr beregnet på lukkede 

akvakulturanlegg for akvariedyr 

 Veterinærattest ved import til EU 

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  

I.13.  Lastested 

 Adresse Godkjenningsnr. 

I.14.  Avsendelsesdato Avsendelsestidspunkt 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

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

 I.20. Mengde 

 I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23.  Container-/plombenr.  I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kjæledyr   Karantene  Sirkus/utstilling  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Mengde 

 (vitenskapelig navn) 

  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/115 

 
 STAT: 

 Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 

akvariedyr 

 

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

II.1. Generelle krav 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt i del I i dette sertifikatet: 

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting og viste ingen kliniske tegn på sykdom, 

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, og 

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakt med sikte på å utrydde sykdommer. 

II.2. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(4) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (
1
) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(4)(5) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.3. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae 

og/eller hvitflekksykdom 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har erklært fri/fritt for (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) 

[Bonamia ostreae] (1) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-

standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

eller (1)(3)(5) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.4. Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.4.1 akvariedyrene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.4.2 transportcontaineren er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, med de aktuelle opplysningene 

nevnt i felt I.7-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring: 

enten (1) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr i 

Den europeiske union»] 

eller (1) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»]. 

II.5. (1)(3)(6) [Krav til arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 

pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS) 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor 
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 STAT: 

 Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

enten (1) [kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium 

a) der (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke 

om forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne 

staten / dette territoriet eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet, 

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og 

d) som oppfyller kravene til sykdomsfrihet når det gjelder (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] som fastsatt i 

relevant OIE-standard eller minst tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] 

eller (1)(3) [er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0306, 0307, 0308 eller 0511. 

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet vekt i kg, med unntak for akvariefisk. 

— Felt I.25: Sett kryss for «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, 

«Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, og 

«Karantene» dersom akvariedyrene er beregnet på et karanteneanlegg. 

Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Punkt II.2 og II.3 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(3)  Forsendelser av akvariedyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.3 dersom dyrene er beregnet på et 

karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(4)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Den europeiske union, skal en av disse erklæringene kunne framvises 

dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos 

mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease. 

(5)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, 

IHN, ILA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller 

utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse 

erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for de(n) sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus i forskjellige deler av 

Den europeisk union er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

(6)  Del II.5 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som 

anses som sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN 

eller GS, og forsendelsen består av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den 

sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene gjelder for. 

  Del II.5 gjelder også forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II 

som er mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en 

medlemsstat oppført i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for GS. 

 Forsendelser av akvariedyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres uavhengig av 

kravene fastsatt i del II.5 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt 

i vedtak 2008/946/EF. 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
 

 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/117 

 

STAT: Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 101/2013 

av 4. februar 2013 

om bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning på skrotter av storfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), 

særlig artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmid-

delhygiene(2) er det fastsatt alminnelige regler for næ-

ringsmiddelhygiene som gjelder for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak, der det tas særlig hensyn til 

prinsippet om allmenn gjennomføring av fram-

gangsmåter som bygger på risikoanalyse og kritiske 

styringspunkter (HACCP). 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak. Det fastsettes i nevnte forordning at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak ikke skal 

bruke andre stoffer enn drikkevann til å fjerne 

forurensning fra overflaten av produkter av animalsk 

opprinnelse, med mindre bruken av stoffet er godkjent i 

samsvar med forordningen. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier  

for næringsmidler(3) fastsettes dessuten mikrobiologiske 

kriterier for visse mikroorganismer samt de 

gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak skal overholde når de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 5.2.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 5. 

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

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

(3) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

gjennomfører de allmenne og særlige hygienetiltakene 

nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004. Her fastsettes det 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal påse at 

næringsmidler oppfyller disse mikrobiologiske 

kriteriene. 

4)  Kommisjonen mottok 14. desember 2010 en søknad om 

godkjenning av bruk av melkesyre til å redusere 

overflateforurensning på skrotter av storfe og på kjøtt. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 26. juli 2011 en vitenskapelig uttalelse 

om vurderingen av sikkerhet og effektivitet ved bruk av 

melkesyre til fjerning av overflateforurensning fra 

skrotter av storfe, nedskåret kjøtt og avskjær(4). 

6)  I sin uttalelse konkluderer EFSA med at behandlinger 

med melkesyre til å fjerne forurensning ikke utgjør noe 

trygghetsproblem, forutsatt at stoffet som brukes er i 

samsvar med Unionens spesifikasjoner for tilsetnings-

stoffer i næringsmidler. Dessuten konkluderer EFSA 

med at behandlinger med melkesyre gir en betydelig 

reduksjon av mikrobiologisk overflateforurensning 

sammenlignet med ingen behandling eller behandling 

med drikkevann, og det er lite sannsynlig at slik 

behandling vil bidra til utvikling av mikrobiell resistens. 

7)  EFSA anbefaler at driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak validerer den antimikrobielle virkningen av 

slike behandlinger under deres spesifikke bearbeidings-

vilkår og verifiserer konsentrasjonen av melkesyre, 

anvendelsestemperatur og andre faktorer som virker inn 

på hvor effektivt stoffet er til å fjerne forurensning. I 

EFSAs uttalelse konkluderes det også med at denne 

bruken av melkesyre ikke har negative miljøvirkninger. 

8)  I henhold til EFSAs uttalelse kommer restmengden som 

absorberes i storfekjøtt etter behandling med melkesyre, 

ikke til å overstige 190 mg/kg. En slik mengde anses 

som en restmengde sammenlignet med den aktive 

mengden som kreves for å redusere mikrobiell 

overflateforurensning. Videre har den ikke noen teknisk 

virkning på sluttproduktet. Restmengden av melkesyre 

  

(4) EFSA Journal 2011; 9(7):2317. 

2017/EØS/58/17 
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som brukes for å redusere mikrobiell over-

flateforurensning, er ubetydelig sammenlignet med 

mengden av melkesyre som naturlig forekommer i 

storfekjøtt, og utgjør ikke noe trygghetsproblem. I visse 

bearbeidede kjøttprodukter er salter av melkesyre 

godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler for å 

forbedre holdbarheten. Til dette formålet brukes ofte 

nivåer på 20 000 mg/kg. Bruk av melkesyre til å 

redusere mikrobiell overflateforurensning er derfor klart 

atskilt fra bruken som tilsetningsstoff i næringsmidler. 

9)  I lys av EFSAs uttalelse, og under hensyn til at 

melkesyre kan gi en betydelig reduksjon av mulig 

mikrobiologisk forurensning, bør bruken av melkesyre 

til å redusere overflateforurensning godkjennes. Slik 

bruk bør imidlertid være underlagt visse vilkår. Bruken 

bør begrenses til bruk på skrotter, halve skrotter eller 

firedeler av storfe i slakteriet, og den bør integreres i 

god hygienepraksis og HACCP-baserte systemer. 

10)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 

9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg  

II og III til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1333/2008(1) fastsettes spesifikasjoner for til-

setningsstoffer i næringsmidler som særlig gjelder 

opprinnelse, renhetskriterier og andre nødvendige 

opplysninger. 

11)  I samsvar med EFSAs uttalelse bør melkesyre som 

brukes til å redusere overflateforurensning på skrotter av 

storfe overholde spesifikasjonene for melkesyre som 

fastsatt i Unionens regelverk. Når melkesyre benyttes til 

å redusere mikrobiologisk overflateforurensning i 

henhold til denne forordning, bør melkesyren følgelig 

være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 231/2012. 

  

(1) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

 

12)  Bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk 

overflateforurensning på skrotter, halve skrotter eller 

firedeler av storfe må ikke påvirke plikten den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har til å 

overholde kravene i Unionens regelverk om næ-

ringsmiddelhygiene, som fastsatt ved forordning (EF) 

nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 2073/2005, 

og må på ingen måte erstatte god slaktehygiene og gode 

driftsrutiner eller anses som et alternativ til å overholde 

kravene i nevnte forordninger. 

13)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt 

av lederen. Kommisjonen framla derfor et forslag for 

Rådet vedrørende dette tiltaket og oversendte det 

samtidig til Europaparlamentet. 

14)  Ettersom Rådet ikke har truffet noen beslutning og 

Europaparlamentet ikke har motsatt seg tiltaket innenfor 

de gjeldende tidsfristene, bør Kommisjonen vedta 

tiltaket — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan benytte 

melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning 

på skrotter, halve skrotter eller firedeler av storfe i slakterier, i 

samsvar med vilkårene fastsatt 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. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

DEL I 

Vilkår for bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning på skrotter, halve skrotter 

eller firedeler av storfe i slakterier 

1.  Melkesyreløsninger skal bare framstilles fra melkesyre som er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 231/2012. 

2.  Melkesyreløsninger skal bare 

a)  påføres hele skrotter, halve skrotter eller firedeler av tamdyr av storfe (herunder artene Bubalus og Bison) i 

slakteriet, 

b)  påføres som sprut eller tåke i konsentrasjoner fra 2 % til 5 % melkesyre i drikkevann ved temperaturer på opptil 

55 °C, 

c)  påføres under kontrollerte og kontrollerbare forhold integrert i et HACCP-basert system som minst omfatter de 

kriterier som angis i del II. 

3.  Melkesyreløsninger skal ikke påføres skrotter med tydelig fekal forurensning. 

4.  Påføringen av melkesyreløsninger skal ikke føre til noen ugjenkallelig fysisk forandring av kjøttet. 

DEL II 

Minstekriterier og kontrollparametrer for HACCP 

1.  Prøvetaking fra skrotter for å bedømme om mikrobiologiske kriterier i henhold til forordning (EF) nr. 2073/2005 er 

overholdt, må foretas før melkesyreløsning påføres på skrottene, de halve skrottene eller firedelene av storfeet. 

2.  Konsentrasjonen av melkesyre under behandlingen skal, som del av HACCP-planen, kontrolleres ved periodisk 

overvåkning, dokumenteres og registreres. 

3.  Temperaturen på melkesyreløsningen under behandlingen skal, som del av HACCP-planen, kontrolleres 

kontinuerlig med måleinstrumenter, dokumenteres og registreres. 

DEL III 

Informasjon om behandlingen 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som driver slakterier der melkesyreløsninger benyttes for å redusere 

mikrobiologisk overflateforurensning på skrotter, halve skrotter eller firedeler av storfe, må underrette den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som mottar de behandlede skrottene, halve skrottene eller firedelene av 

storfeet. Denne informasjonen skal dokumenteres. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2013 

av 19. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp fra kjøretøyer undergitt etappevis 

typegodkjenning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer( 1), 

særlig artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), og særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 715/2007 fastsettes felles tekniske 

krav til typegodkjenning av motorvogner og 

reservedeler med hensyn til utslipp samt regler for 

samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk, forurens-

ningsreduserende innretningers holdbarhet, egendia-

gnosesystemer (OBD-systemer), måling av driv-

stofforbruk og tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 

18. juli 2008 om gjennomføring og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 

om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og 

Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer(3) fastsettes administrative 

bestemmelser om samsvarskontroll av kjøretøy med 

hensyn til CO2-utslipp samt krav til måling av slike 

kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer innenfor 

rammen av Unionens integrerte metode for å redusere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 20.2.2013,  

s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 7. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer(4) fastsettes en for-

pliktelse til å innføre en prosedyre for å oppnå 

representative verdier for CO2-utslipp, drivstoff-

effektivitet og masse for etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer, samtidig som det sikres at basiskjøretøyets 

produsent i god tid får tilgang til opplysninger om det 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets masse og 

spesifikke CO2-utslipp. 

4) I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal 

spesifikke CO2-utslipp fra etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer tildeles basiskjøretøyets produsent. Når det 

fastsettes en kontrollprosedyre for å sikre at verdiene for 

CO2-utslipp, drivstoffeffektivitet og masse for etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer er representative, bør 

metoden for bestemmelse av masse og CO2-verdier 

fastsettes, eventuelt på grunnlag av en tabell over CO2-

verdier som svarer til ulike endelige treghetsvektklasser, 

eller på grunnlag av bare én CO2-verdi som utledes av 

basiskjøretøyets masse pluss en standard tilleggsmasse i 

henhold til N1-klasse. 

5)  På grunnlag av disse alternative metodene, som er angitt 

i del B punkt 7 i vedlegg II til forordning (EU)  

nr. 510/2011, ble ulike alternativer gjennomgått og 

vurdert med hensyn til nøyaktighet, representativitet og 

gjennomførbarhet. Alternativet som bygger på prøving 

av basiskjøretøyet med én enkelt anslått masseverdi, der 

den delen som svarer til karosseriet, beregnes ved hjelp 

av en polynomisk formel avhengig av basiskjøretøyets 

referansemasse, gir best balanse mellom nøyaktighet 

med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp fra det 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet, kostnader og 

gjennomførbarhet. 

6) For å sikre at kjøretøyprodusentenes arbeid med å 

redusere CO2-utslipp i henhold til forordning (EU)  

nr. 510/2011 kan kontrolleres på en tilfredsstillende og 

effektiv måte, må relevante opplysninger inntas i 

samsvarssertifikatet. 

7) Det bør gis tilstrekkelig overgangstid, slik at 

produsenter og nasjonale myndigheter kan tilpasse sine 

prosedyrer til de nye reglene. 

8) På bakgrunn av erfaringene med prosedyren for 

bestemmelse av CO2-utslipp fra etappevis ferdig-

oppbygde kjøretøyer, og med overvåkingen av disse 

utslippene, er det hensiktsmessig å gjennomgå 

prosedyren på nytt og undersøke hvor representative 

CO2-utslippene er, og hvor effektiv og nøyaktig 

overvåkingen av CO2-utslipp er, innen utgangen av 

2016. 

  

(4) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

2017/EØS/58/18 
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9) Direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 

bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal vurdere behovet for en ny gjennomgang av 

prosedyren angitt i punkt 5.1–5.7 i vedlegg XII til forordning 

(EF) nr. 692/2008, endret ved denne forordning. 

På grunnlag av denne vurderingen og innen 31. desember 2016 

skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet 

og Rådet, eventuelt med hensiktsmessige forslag. 

Artikkel 4 

1. I en overgangsperiode fram til 1. januar 2014 er 

samsvarssertifikater for basiskjøretøyer i gruppe N1 som faller 

inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007 og er 

utstedt i samsvar med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) 

nr. 692/2008 før endringene som innføres ved denne 

forordning, fortsatt gyldige. 

2. I en overgangsperiode fram til 1. januar 2014 er 

samsvarssertifikater for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i 

gruppe N1 som faller inn under virkeområdet for forordning 

(EF) nr. 715/2007 og er utstedt i samsvar med direktiv 

2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 før endringene 

som innføres ved denne forordning, fortsatt gyldige. 

3. Med virkning fra 1. januar 2013 skal nasjonale 

myndigheter anse at samsvarssertifikater som oppfyller kravene 

i denne forordning er gyldige. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014, med unntak av artikkel 4 

nr. 3, som får anvendelse fra 1. januar 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal nye punkter 2.17, 2.17.1 og 2.17.2 lyde: 

«2.17. Kjøretøy undergitt etappevis typegodkjenning (bare for delvis oppbygde eller etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer i gruppe N1 som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007): ja/nei(1) 

2.17.1. Basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand:  ..............................................................................................  kg. 

2.17.2. Standard tilleggsmasse, beregnet i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF)  

nr. 692/2008:  ........................................................................................................................................  kg.» 

2) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I, Ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, gjøres følgende endringer: 

i) I Modell B – Side 1, Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, EF-samsvarssertifikat, skal nytt punkt 0.2.2 lyde: 

«0.2.2. Typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet(q): 

 Type: ..................................................................................................................................................  

 Variant(a):  ..........................................................................................................................................  

 Versjon(a):  .........................................................................................................................................  

 Typegodkjenningsnummer, herunder utvidelsesnummer  ................................................................. » 

ii) I Modell B – Side 1, Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, EF-samsvarssertifikat, skal nytt punkt  

0.5.1 lyde: 

«0.5.1.  Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(q)  .................................................................... » 

iii) I Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) skal nytt punkt 14 

lyde: 

«14. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand:  .................................................................................. kg(1)(q)» 

b) I «Forklarende merknader til vedlegg IX» tilføyes følgende forklarende merknad: 

«(q) For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) 

nr. 715/2007.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I tillegg 3 til vedlegg I skal nye punkter 2.17, 2.17.1 og 2.17.2 lyde: 

«2.17. Kjøretøy undergitt etappevis typegodkjenning (bare for delvis oppbygde eller etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer i gruppe N1 som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007): ja/nei(1) 

2.17.1. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand:  ....................................................................................................  kg 

2.17.2. Standard tilleggsmasse, beregnet i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF)  

nr. 692/2008:  .........................................................................................................................................  kg» 

2) I vedlegg XII skal nytt avsnitt 5 lyde: 

«5. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP OG DRIVSTOFFORBRUK FOR KJØRETØYER I GRUPPE N1 SOM 

ER UNDERGITT ETAPPEVIS TYPEGODKJENNING 

5.1. For å kunne bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for et kjøretøy som er undergitt etappevis 

typegodkjenning som definert i artikkel 3 nr. 7 i direktiv 2007/46/EF, skal basiskjøretøyet som definert i 

artikkel 3 nr. 18 i nevnte direktiv prøves i samsvar med punkt 2 og 3 i dette vedlegg. 

5.2. Referansemassen som skal benyttes ved prøvingen, beregnes etter følgende formel: 

 RM = RMBasiskjøretøy + DAM 

 I denne formelen gjelder det at 

RM = referansemasse som skal benyttes ved prøvingen, i kg 

RM Basiskjøretøy = basiskjøretøyets referansemasse som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 715/2007, i kg 

DAM = standard tilleggsmasse, beregnet etter formelen i punkt 5.3, som svarer til anslått vekt av 

karosseriet som er montert på basiskjøretøyet, i kg 

5.3 Standard tilleggsmasse skal beregnes etter følgende formel: 

 DAM: a × (TPMLM – RMBasiskjøretøy) 

 I denne formelen gjelder det at 

DAM = standard tilleggsmasse i kg 

a = multiplikasjonsfaktor, beregnet etter formelen i punkt 5.4 

TPMLM = største teknisk tillatte totalmasse, oppgitt av basiskjøretøyets produsent, i kg 

RM Basiskjøretøy = basiskjøretøyets referansemasse som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 715/2007, i kg 

5.4. Multiplikasjonsfaktoren skal beregnes etter følgende formel: 

 a = 3,162.·10– 7RMBasiskjøretøy
2 – 5,823396·10– 4RMBasiskjøretøy + 0,4284491516 I denne formelen gjelder det 

at 

a = multiplikasjonsfaktor 

RM Basiskjøretøy = basiskjøretøyets referansemasse som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 715/2007, i kg 

5.5. Basiskjøretøyets produsent har ansvar for at kravene i punkt 5.1–5.4 anvendes på korrekt måte.  
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5.6. Produsenten av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet skal føre opplysningene om basiskjøretøyet inn i 

samsvarssertifikatet, i samsvar med vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF. 

5.7. For kjøretøyer som skal godkjennes som enkeltkjøretøy, skal enkeltgodkjenningsdokumentet inneholde 

følgende opplysninger: 

a) CO2-utslippene målt etter metoden i punkt 5.1–5.4 

b) det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand 

c) identifikasjonskoden som svarer til basiskjøretøyets type, variant og versjon 

d) basiskjøretøyets typegodkjenningsnummer, herunder utvidelsesnummeret 

e) navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet 

f) basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand 

5.8. Prosedyren i punkt 5.1–5.7 skal benyttes for basiskjøretøyer i gruppe N1 som definert i punkt 1.2.1 i del A i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/8/EU 

av 26. februar 2013 

om endring, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene, av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

med hjul(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 

eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 

maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og 

om oppheving av direktiv 74/150/EØF(1), særlig artikkel 19 

nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg IV til europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/144/EF(2) er det fastsatt alminnelige be-

stemmelser om og krav til mekaniske koplinger mellom 

traktor og tilhenger og vertikal belastning på 

koplingspunktet. 

2) I de senere år er det tatt i bruk nye typer koplinger i 

Unionen, og disse er i dag godkjent på nasjonalt plan på 

grunnlag av ISO-standarder. Disse typene er 

gjennomgående boltkoplinger (ISO 6489-5:2011), 

kulekoplinger (ISO 24347:2005) og boltkoplinger (ISO 

6489-4:2004). 

3) For å ta hensyn til den aktuelle markedssituasjonen, 

redusere mulige sikkerhetsmessige og økonomiske 

konsekvenser i så stor grad som mulig og gjøre det 

mulig å EF-typegodkjenne disse koplingene er det 

nødvendig å innlemme de aktuelle koplingene og de 

relevante ISO-standardene i direktiv 2009/144/EF. 

4) Direktiv 2009/144/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i 

direktiv 2003/37/EF — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 28.2.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 8. 

(1) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. 

(2) EUT L27 av 30.1.2010, s. 33. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2009/144/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når 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 

skal fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 

internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/58/19 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2009/144/EF gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Med «mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» menes de delene som er montert på traktoren og 

tilhengeren, og som utgjør den mekaniske koplingen mellom disse kjøretøyene. 

 Dette direktiv omhandler bare mekaniske koplinger for traktorer. 

 Blant de forskjellige typene av mekaniske koplinger for traktorer skilles det hovedsakelig mellom: 

— kopling med opphengsbøyle (se figur 1 og 2 i tillegg 1), 

— gjennomgående boltkopling (se figur 1d i tillegg 1), 

— slepekrok (se figur 1 — «Hitch-hook dimensions» — i ISO 6489-1:2001), 

— trekkstang (se figur 3 i tillegg 1). 

— kulekopling (se figur 4 i tillegg 1). 

— boltkopling (se figur 5 i tillegg 1).» 

2) Nr. 2.7 skal lyde: 

«2.7. Kloen skal la øyet svinge minst 90° både til venstre og til høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne 

skal bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm. 

 Slepekroken, den gjennomgående boltkoplingen, kulekoplingen og boltkoplingen skal la øyet svinge minst 

20° både til venstre og til høyre rundt koplingens lengdeakse.» 

3) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Mål 

 Målene på traktorens mekaniske koplinger skal være i samsvar med figur 1-5 og tabell 1 i tillegg 1.» 

4) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Den største statiske vertikale belastningen fastsettes av produsenten. Den kan imidlertid ikke overstige 

3 000 kg, unntatt for kulekoplingen, der den største verdien ikke skal overstige 4 000 kg.» 

5) I nr. 3.4.1 tilføyes følgende punktum: 

 «Massene mt, mlt, ma og mla uttrykkes i kg.» 

6) Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2. Søknaden skal for hver type kopling være vedlagt følgende opplysninger og dokumenter: 

— måltegninger av koplingen (tre eksemplarer). Disse tegningene skal særlig vise påkrevde mål i detalj 

samt målene for montering av innretningen, 

— en kort teknisk beskrivelse av koplingsinnretningen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale, 

— opplysninger om verdien for D som nevnt i tillegg 2 for dynamisk prøving, eller verdien for T (trekkbar 

masse i tonn), som tilsvarer 1,5 ganger tilhengerens største teknisk tillatte totalmasse, som nevnt i 

tillegg 3 for statisk prøving, samt den største vertikale belastningen på koplingspunktet S (uttrykt i kg), 

— én eller flere prøver av innretningen som påkrevd av den tekniske instansen.»  
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7) Nr. 5.1.3 og 5.1.4 skal lyde: 

«5.1.3. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 2 (dynamisk prøving): 

 tillatt verdi for D (kN), 

 verdi for statisk vertikal belastning S (kg), 

5.1.4. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 3 (statisk prøving): 

 trekkbar masse T (tonn) og vertikal belastning på koplingspunktet S (kg).» 

8) Nr. 6 skal lyde: 

«6. BRUKSANVISNING 

 Alle mekaniske koplinger skal være vedlagt produsentens bruksanvisning. Den skal inneholde EF-

typegodkjenningsnummeret for deler samt verdiene for D (kN) eller T (tonn), avhengig av hvilken prøving 

som er utført på koplingen.» 

9) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende figur 1d og tabell 1 innsettes etter figur 1c: 

«Figur 1d 

 

Gjennomgående boltkopling (i samsvar med ISO 6489-5: 2011) 

 

  

 

Tabell 1 

Former og mål for koplinger med opphengsbøyle på tilhengere eller redskap 

Vertikal belastning 

S 

kg 

D-verdi 

D 

kN 

Form 

Mål 

mm 

D 

± 0,5 

a 

min. 

b 

min. 

≤ 1 000 ≤ 35 w 18 50 40 

≤ 2 000 ≤ 90 x 28 70 55 

≤ 3 000 ≤ 120 y 43 100 80 

≤ 3 000 ≤ 120 z 50 110 95» 
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b) Følgende figur 4 og 5 innsettes: 

«Figur 4 

Kulekopling (i samsvar med ISO 24347:2005) 
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Figur 5 

Boltkopling (i samsvar med ISO 6489-4:2004) 
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10) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal femte og sjette ledd lyde: 

 Den vertikale delen av kraften som er vinkelrett på kjørebanen, dannes av den statiske vertikale belastningen S 

(kg). 

 De største teknisk tillatte massene MT og MR angis av produsenten i tonn.» 

b) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Prøvingskrefter 

 Prøvingskraften består, i geometrisk forstand, av de følgende horisontale og vertikale delene av kraften: 

  

 der 

 Fh  =  ± 0,6 · D (kN) ved vekslende kraft, 

 eller 

 Fh  =  1,0 · D (kN) ved økende kraft (trekk- eller trykkraft), 

 Fv  =  g · 1,5 · S/1 000 (verdi uttrykt i kN) 

 S = statisk trekkstangbelastning (belastning på kjørebanen, uttrykt i kg).» 

11) I tillegg 3 skal nr. 1.5 lyde: 

«1.5. Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2 skal det foretas en prøving der koplingens referansepunkt gradvis påføres en 

belastning som er tre ganger så stor som den største tillatte vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g · 

S/10) anbefalt av produsenten, med en startbelastning på 500 daN. 

 Under prøvingen skal deformasjon på koplingen ikke overskride 10 % av den største elastiske 

deformasjonen som oppstår. 

 Denne kontrollen skal utføres etter at den vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g · S/10) er fjernet og 

belastningen igjen er 500 daN.» 

12) I tillegg 4 tilføyes følgende eksempel: 

«Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler 
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 Koplingen med EF-typegodkjenningsmerket for deler som er vist ovenfor, er en innretning som er EF-

typegodkjent i Tyskland (e1) med nummer 38-363, og som har gjennomgått en statisk prøving (S) av styrke.» 

13) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«MELDING OM TILDELING, NEKTELSE, TILBAKEKALLING ELLER UTVIDELSE AV EF-

TYPEGODKJENNING AV DELER FOR EN KOPLINGSTYPE (KOPLING MED 

OPPHENGSBØYLE, GJENNOMGÅENDE BOLTKOPLING, SLEPEKROK, TREKKSTANG, 

KULEKOPLING OG BOLTKOPLING) MED HENSYN TIL STYRKE, MÅL OG VERTIKAL 

BELASTNING PÅ KOPLINGSPUNKTET» 

b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Koplingstype (kopling med opphengsbøyle, gjennomgående boltkopling, slepekrok, trekkstang, kulekopling, 

boltkopling)(2).» 

c) Nr. 5.1 og 5.2 skal lyde: 

«5.1. Dynamisk prøving: 

 verdi for D: 

  .........................................................................................................................................................  (kN) 

 vertikal belastning på koplingspunktet (S): 

  ..........................................................................................................................................................  (kg) 

5.2. Statisk prøving: 

 trekkbar masse T: 

  .........................................................................................................................................................  (tonn) 

 vertikal belastning på koplingspunktet (S): 

  ..........................................................................................................................................................  (kg)» 

14) I tillegg 7 skal nr. 9 lyde: 

«9. Tillatt statisk vertikal belastning på koplingspunktet: 

  .....................................................................................................................................................  (kg)» 

 ____________  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/133 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1161/2012 

av 7. desember 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet fenbendazol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Den europeiske union i veterinærpreparater for dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocid-

produkter som brukes i dyrehold, bør fastsettes i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3)  Fenbendazol er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 8.12.2012,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 9. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

muskler, fett, lever, nyrer og melk fra alle drøvtyggere 

og for muskler, fett, lever og nyrer fra svin og dyr av 

hestefamilien. 

4)  Det er inngitt en søknad til Det europeiske 

legemiddelkontor om utvidelse av den gjeldende posten 

for fenbendazol til også å omfatte kylling. 

5)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel på et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er 

fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i en eller 

flere arter på andre arter. Komiteen for 

veterinærpreparater har anbefalt ekstrapolering av 

grenseverdiene for fenbendazol for muskler, fett, lever, 

nyrer, melk og egg fra alle drøvtyggere, svin og dyr av 

hestefamilien til alle arter bestemt til næringsmid-

delproduksjon, unntatt fisk. 

6)  Posten for fenbendazol i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at 

den omfatter alle arter bestemt til næringsmiddel-

produksjon, unntatt fisk og målvev i egg. 

7)  Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde de nye grenseverdiene for restmengder. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende 

Den får anvendelse fra 6. februar 2013. 

2017/EØS/58/20 

 



Nr. 58/134 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

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

Utferdiget i Brussels, 7. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for fenbendazol i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt  

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Fenbendazol Summen av ekstraherbare 

restmengder som kan oksideres til 

oxfendazolsulfon 

Alle arter bestemt til nærings-

middelproduksjon, unntatt fisk 

50 μg/kg Muskler For svin og fjørfe gjelder 

grenseverdier for fett «hud og 

fett i naturlig forhold» 

Parasittmidler / midler mot endo-

parasitter» 
50 μg/kg Fett 

500 μg/kg Lever 

50 μg/kg Nyrer 

10 μg/kg Melk 

1 300 μg/kg Egg 

 

 



Nr. 58/136 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1186/2012 

av 11. desember 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet foksim(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), sær-

lig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Den europeiske union i veterinærpreparater for dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocid-

produkter som brukes i dyrehold, bør fastsettes i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3)  Foksim er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for muskler, fett og 

nyrer fra storfe, for muskler, hud og fett, lever og nyrer 

fra svin og for muskler, hud og fett, lever, nyrer og egg 

fra kylling, unntatt for dyr som gir melk beregnet på 

konsum. 

4)  Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddel-

kontor om utvidelse av den gjeldende posten for foksim 

til også å omfatte storfe. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 12.12.2012,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 9. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

5)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er 

fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i en eller 

flere arter på andre arter. Komiteen for veterinær-

preparater har anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

restmengder av foksim i muskler, fett, lever og nyrer fra 

storfe, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum, 

og ekstrapolering av grenseverdiene for restmengder av 

foksim i muskler, fett, lever, nyrer og egg fra sau, storfe, 

svin og kylling til alle arter bestemt til næringsmid-

delproduksjon, unntatt fisk, unntatt for dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

6)  Posten for foksim i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon, unntatt 

fisk. 

7)  Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde de nye grenseverdiene for restmengder. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 13. februar 2013. 

2017/EØS/58/21 

 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/137 

 

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

Utferdiget i Brussel, 11. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for foksim i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt  

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Foksim Foksim Alle arter bestemt til næ-

ringsmiddelproduksjon, 

unntatt fisk. 

25 μg/kg Muskler For svin og fjørfe gjelder 

grenseverdiene for 

restmengder for fett «hud og 

fett i naturlig forhold» 

Skal ikke brukes til dyr som 

gir melk beregnet på 

konsum. 

Parasittmidler / midler mot 

ektoparasitter.» 550 μg/kg Fett 

50 μg/kg Lever 

30 μg/kg Nyrer 

60 μg/kg Egg 

 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/139 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1191/2012 

av 12. desember 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet natriumsalisylat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), sær-

lig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdien for restmengder («grenseverdi») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i husdyrhold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2)  Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 13.12.2012,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 9. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

 

3)  Natriumsalisylat er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for storfe 

og svin, unntatt for dyr som gir melk beregnet på 

konsum, for alle arter bestemt til næringsmiddel-

produksjon, unntatt fisk, utelukkende til lokal bruk, og 

for muskler, skinn og fett, lever og nyrer fra kalkuner, 

unntatt for dyr som produserer egg beregnet på konsum. 

De midlertidige grenseverdiene for restmengder av 

nevnte stoff for kalkuner utløper  

1. juli 2015. 

4)  Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert, noe 

som har ført til at Komiteen for veterinærpreparater har 

anbefalt at de midlertidige grenseverdiene for 

restmengder av natriumsalisylat for kalkuner bør 

fastsettes som endelige. 

5)  Posten for natriumsalisylat i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/22 

 

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

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 5

8
/1

4
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
4

.9
.2

0
1
7
 

 

VEDLEGG 

Posten for natriumsalisylat i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 

14 nr. 7 i forordning (EF) 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Natriumsalisylat IKKE 

RELEVANT 

Storfe, svin Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Til oral bruk. 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

INGEN ANGIVELSE 

Alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, 

unntatt fisk 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Bare til lokal bruk. 

Salisylsyre Kalkun 400 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som produserer 

egg beregnet på konsum. 

Antiinflammatoriske midler /  

ikke-steroide antiinflammatoriske midler» 
2 500 μg/kg Skinn og fett i naturlig forhold 

200 μg/kg Lever 

150 μg/kg Nyrer 

 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/141 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1235/2010 

av 15. desember 2010 

om endring, med hensyn til overvåking av legemidler for mennesker, av forordning (EF) 

nr. 726/2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 

legemiddelkontor, og av forordning (EF) nr. 1394/2007 om legemidler for avansert terapi(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsynsmann(3), 

etter den ordinære regelverksprosessen(4) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 726/2004(5) er det innført en 

felles framgangsmåte for markedsføringstillatelse i 

Unionen for visse kategorier av legemidler (den 

«sentraliserte framgangsmåten»), fastsatt regler for 

legemiddelovervåking av disse produktene, og Det 

europeiske legemiddelkontor («Kontoret») er opprettet. 

2) Av hensyn til vern av menneskers helse er det 

nødvendig med regler for legemiddelovervåking for å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 31.12.2010,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 11. 

(1) EUT C 306 av 16.12.2009, s. 22. 

(2) EUT C 79 av 27.3.2010, s. 50. 

(3) EUT C 229 av 23.9.2009, s. 19. 

(4) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. november 2010. 

(5) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

kunne forebygge, påvise og vurdere bivirkninger av 

legemidler som er brakt i omsetning i Unionen, ettersom 

legemidlenes fullstendige sikkerhetsprofil ikke er kjent 

før produktene er brakt i omsetning. 

3) Forurensning av vann og jord med rester av legemidler 

er et voksende miljøproblem. Medlemsstatene bør 

vurdere tiltak for å overvåke og vurdere risikoen for 

miljøvirkninger av slike legemidler, herunder virkninger 

som kan påvirke menneskers helse. På bakgrunn av 

blant annet opplysninger fra Kontoret, Det europeiske 

miljøvernbyrå og medlemsstatene, bør Kommisjonen 

utarbeide en rapport om problemets omfang, sammen 

med en vurdering av hvorvidt det er nødvendig med 

endringer i Unionens regelverk for legemidler for 

mennesker eller andre relevante deler av Unionens 

regelverk. 

4) På grunnlag av de erfaringene som er gjort, og etter 

Kommisjonens vurdering av Unionens system for 

legemiddelovervåking, er det blitt klart at det er 

nødvendig å treffe tiltak for å bedre gjennomføringen av 

unionsretten om overvåking av legemidler for 

mennesker. 

5) Kontorets viktigste oppgaver når det gjelder 

legemiddelovervåking fastsatt i forordning (EF) 

nr. 726/2004, bør opprettholdes og videreutvikles, 

særlig med hensyn til forvaltning av Unionens database 

og datanett for legemiddelovervåking («Eudravigilance-

databasen»), samordning av medlemsstatenes 

sikkerhetsmeldinger og formidling av opplysninger om 

sikkerhetsspørsmål til offentligheten.  

2017/EØS/58/23 



Nr. 58/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

6) Eudravigilance-databasens posisjon som eneste 

mottakspunkt for opplysninger om overvåking av 

legemidler for mennesker som er godkjent i Unionen, 

bør opprettholdes og styrkes for å legge til rette for at 

alle vedkommende myndigheter skal kunne motta og få 

samtidig tilgang til og dele slike opplysninger. 

Medlemsstatene bør derfor ikke pålegge innehavere av 

markedsføringstillatelser ytterligere rapporteringskrav. 

Medlemsstatene, Kontoret og Kommisjonen bør ha 

fullstendig og permanent tilgang til databasen, og 

innehavere av markedsføringstillatelser og offentlig-

heten bør ha tilgang i hensiktsmessig omfang. 

7) For å oppnå bedre innsyn i spørsmål om 

legemiddelovervåking bør Kontoret opprette og vedlike-

holde en europeisk legemiddelportal. 

8) For å sikre at den nødvendige sakkunnskapen og de 

nødvendige ressursene for vurderinger knyttet til 

legemiddelovervåking er tilgjengelig på unionsplan, er 

det hensiktsmessig å nedsette en ny vitenskapskomité 

under Kontoret: Komiteen for legemiddelovervåking. 

Komiteen bør bestå av medlemmer som er utnevnt av 

medlemsstatene og har kompetanse innenfor lege-

middelsikkerhet, herunder påvisning, vurdering og 

størst mulig begrensning av og underretning om risiko, 

og innenfor utforming av sikkerhetsundersøkelser etter 

at tillatelse er gitt og revisjon av legemiddelovervåking, 

samt av medlemmer som er utnevnt av Kommisjonen og 

er uavhengige vitenskapelig sakkyndige eller repre-

sentanter for helsepersonell og pasienter. 

9) Reglene for Kontorets vitenskapskomiteer fastsatt i 

forordning (EF) nr. 726/2004, bør få anvendelse på 

Komiteen for legemiddelovervåking. 

10) For å sikre at spørsmål om sikkerheten til legemidler for 

mennesker håndteres på en harmonisert måte i Unionen, 

bør Komiteen for legemidler for mennesker og 

samordningsgruppen opprettet ved Europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker(1), støtte seg på anbefalinger fra Komiteen 

for legemiddelovervåking i alle spørsmål vedrørende 

overvåking av legemidler for mennesker. For å oppnå 

konsekvens og kontinuitet i sikkerhetsvurderingene, bør 

imidlertid det endelige ansvaret for å avgi en uttalelse 

om nytte-risiko-vurderinger av legemidler for 

mennesker godkjent i samsvar med forordning  

(EF) nr. 726/2004, fortsatt ligge hos Komiteen for 

legemidler for mennesker og vedkommende 

myndigheter som har ansvar for utstedelse av 

markedsføringstillatelser. 

  

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

11) Komiteen for legemiddelovervåking bør gi en 

anbefaling som ledd i alle vurderinger etter at 

markedsføringstillatelse er gitt i Unionen, basert på 

opplysninger knyttet til overvåking av legemidler for 

mennesker, og den bør være ansvarlig for å gi 

anbefalinger vedrørende risikohåndteringssystemer og 

for å overvåke systemenes effektivitet. Slike vurderinger 

som skjer på unionsplan, bør følge framgangsmåtene 

fastsatt i direktiv 2001/83/EF også for legemidler for 

mennesker som er godkjent etter den sentraliserte 

framgangsmåten. 

12) I samsvar med direktiv 2001/83/EF er Kontoret 

ansvarlig for samordningsgruppens sekretariat. Med 

tanke på samordningsgruppens utvidede mandat 

innenfor legemiddelovervåking bør den tekniske og 

administrative bistanden fra Kontorets sekretariat til 

samordningsgruppen styrkes. Det bør fastsettes 

bestemmelser slik at Kontoret kan sikre hensiktsmessig 

samordning mellom samordningsgruppen og Kontorets 

vitenskapskomiteer. 

13) Av hensyn til vern av menneskers helse bør Kontorets 

virksomhet knyttet til legemiddelovervåking sikres 

tilstrekkelig finansiering. For å sikre at tilstrekkelig 

finansiering av virksomhet knyttet til 

legemiddelovervåking er mulig, bør Kontoret få 

fullmakt til å innkreve gebyrer fra innehavere av mar-

kedsføringstillatelser. Forvaltningen av disse 

innsamlede midlene bør imidlertid være underlagt 

permanent kontroll av styret for å sikre Kontorets 

uavhengighet. 

14) For å sikre et høyest mulig sakkunnskapsnivå i 

Komiteen for legemiddelovervåking og at komiteen 

fungerer best mulig, bør rapportører som foretar 

vurderinger av Unionens framgangsmåter for 

legemiddelovervåking, periodiske, oppdaterte sik-

kerhetsrapporter, protokoller for sikkerhetsstudie etter at 

markedsføringstillatelse er gitt og risikohåndte-

ringssystemer, motta betaling gjennom Kontoret. 

15) Kontoret bør derfor få fullmakt til å innkreve gebyrer 

som motytelse for samordningsgruppens virksomhet 

innenfor Unionens system for legemiddelovervåking, 

som fastsatt i direktiv 2001/83/EF, og rapportørene i 

samordningsgruppen bør deretter betales av Kontoret. 

16) Fra et folkehelseperspektiv er det nødvendig å utfylle de 

opplysningene som er tilgjengelige på godkjennings-

tidspunktet, med tilleggsopplysninger om sikkerheten til 

og i visse tilfeller virkningen av legemidler for 

mennesker godkjent i samsvar med forordning  

(EF) nr. 726/2004. Kommisjonen bør derfor få  

fullmakt til å pålegge innehaveren av en 

markedsføringstillatelse en forpliktelse til å utføre 

sikkerhetsundersøkelser og studier av virkning etter at 
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tillatelse er gitt. Det bør være mulig å pålegge denne 

forpliktelsen på tidspunktet da markedsføringstillatelsen 

utstedes eller senere, og forpliktelsen bør være et vilkår 

for markedsføringstillatelsen. Hensikten med slike 

studier kan være å innhente opplysninger for å gjøre det 

mulig å vurdere sikkerheten til eller virkningen av 

legemidler for mennesker i daglig medisinsk praksis. 

17) Det er avgjørende at et styrket system for 

legemiddelovervåking ikke fører til at markeds-

føringstillatelser utstedes for tidlig. Noen legemidler for 

mennesker blir imidlertid godkjent med forbehold for 

ytterligere overvåking. Dette omfatter alle legemidler 

med et nytt virksomt stoff og biologiske legemidler, 

herunder biotilsvarende legemidler, som prioriteres i 

forbindelse med legemiddelovervåking. Vedkommende 

myndigheter kan også kreve ytterligere overvåking av 

bestemte legemidler som er underlagt en forpliktelse om 

at det skal utføres en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er 

gitt, eller som er underlagt vilkår eller begrensninger 

med hensyn til sikker og effektiv bruk av legemiddelet, 

som blir angitt i risikohåndteringsplanen. Det kreves 

vanligvis risikohåndteringsplaner for nye virksomme 

stoffer, biotilsvarende legemidler, pediatriske 

legemidler og legemidler for mennesker hvor markeds-

føringstillatelsen er vesentlig endret, herunder en ny 

framstillingsprosess for et legemiddel framstilt gjennom 

en bioteknologisk prosess. Legemidler for mennesker 

som er underlagt ytterligere overvåking, bør merkes 

med et svart symbol som velges av Kommisjonen etter 

en anbefaling fra Komiteen for legemiddelovervåking, 

og med en egnet standardisert forklaring i 

preparatomtalen og i pakningsvedlegget. Kontoret bør 

føre og gjøre offentlig tilgjengelig en ajourført liste over 

slike legemidler. 

18) Erfaring har vist at det bør klargjøres hvilket ansvar 

innehavere av markedsføringstillatelser har med hensyn 

til overvåking av godkjente legemidler for mennesker. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen bør være 

ansvarlig for fortløpende å overvåke sikkerheten til sine 

legemidler, underrette myndighetene om alle endringer 

som kan påvirke markedsføringstillatelsen og sikre at 

produktopplysningene blir ajourført. Ettersom 

legemidler kan brukes på en måte som ikke er i henhold 

til vilkårene for markedsføringstillatelsen, bør ansvaret 

til innehaveren av markedsføringstillatelsen omfatte å 

legge fram alle tilgjengelige opplysninger, herunder 

resultater av kliniske prøvinger eller andre studier, samt 

å rapportere all bruk av legemiddelet som ikke er i 

henhold til vilkårene for markedsføringstillatelsen. Det 

er også hensiktsmessig å sikre at det tas hensyn til alle 

relevante opplysninger som er samlet inn om 

legemiddelets sikkerhet i forbindelse med fornyelse av 

markedsføringstillatelsen. 

19) Vitenskapelig og medisinsk litteratur er en viktig kilde 

til opplysninger om rapporter om antatte bivirkninger. 

For virksomme stoffer som finnes i flere enn ett 

legemiddel for mennesker, skjer det for tiden en 

dobbeltrapportering av saker om antatte bivirkninger i 

litteraturen. For å gjøre rapporteringen mer effektiv, bør 

Kontoret overvåke en definert litteraturliste for en 

definert liste over virksomme stoffer som brukes i 

legemidler som det foreligger flere markedsfø-

ringstillatelser for. 

20) Ettersom alle opplysninger om antatte bivirkninger av 

legemidler for mennesker godkjent av medlemsstatene, 

sendes direkte til Eudravigilance-databasen, er det ikke 

nødvendig å fastsette andre rapporteringsregler for 

legemidler for mennesker som er godkjent i samsvar 

med forordning (EF) nr. 726/2004. Reglene for 

registrering og rapportering av antatte bivirkninger 

fastsatt i direktiv 2001/83/EF, bør derfor få anvendelse 

på legemidler for mennesker som er godkjent i samsvar 

med forordning (EF) nr. 726/2004. 

21) Vedkommende myndigheter må i større grad dele på 

ressursene for vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter. Framgangsmåtene for vurdering 

fastsatt i direktiv 2001/83/EF, bør derfor få anvendelse 

på en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for ulike legemidler som inneholder 

det samme virksomme stoffet eller den samme 

kombinasjonen av virksomme stoffer, herunder felles 

vurderinger av legemidler for mennesker som er 

godkjent både på nasjonalt plan og etter den 

sentraliserte framgangsmåten. 

22) Det er hensiktsmessig å styrke tilsynet med legemidler 

for mennesker godkjent etter den sentraliserte 

framgangsmåten ved å fastsette at tilsynsmyndigheten 

for legemiddelovervåking skal være den vedkommende 

myndigheten i den medlemsstaten der hoveddokumentet 

for legemiddelovervåkingssystemet til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen oppbevares. 

23) Denne forordning får anvendelse uten at det berører 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger  

og om fri utveksling av slike opplysninger( 1 ) og 

europaparlaments- og 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 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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opplysninger(1). For å kunne påvise, vurdere, forstå og 

forebygge bivirkninger, samt å identifisere og treffe 

tiltak for å redusere risikoene og øke fordelene ved 

legemidler med tanke på vern av menneskers helse, bør 

det være mulig å behandle personopplysninger i 

Eudravigilance-systemet samtidig som Unionens 

regelverk for vern av personopplysninger overholdes. 

Målsetningen om vern av menneskers helse er av 

vesentlig interesse for offentligheten, og behandling av 

personopplysninger er derfor berettiget dersom 

identifiserbare helseopplysninger behandles bare når det 

er nødvendig, og bare når de berørte partene vurderer 

nødvendigheten av dette i hver fase av 

legemiddelovervåkingen. 

24) Denne forordning og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/84/EU av 15. desember 2010 om endring, med 

hensyn til legemiddelovervåking, av direktiv 

2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for 

legemidler for mennesker(2) utvider Kontorets ansvar 

med hensyn til legemiddelovervåking, herunder 

overvåking av litteratur, forbedret bruk av 

informasjonsteknologiverktøy og framlegging av flere 

opplysninger til offentligheten. Kontoret bør få mulighet 

til å finansiere denne virksomheten ved å innkreve 

gebyrer fra innehavere av markedsføringstillatelser. 

Disse gebyrene bør ikke dekke oppgaver utført av 

vedkommende nasjonale myndigheter, som disse 

myndighetene innkrever gebyrer for i samsvar med 

direktiv 2001/83/EF. 

25) Virksomhet knyttet til legemiddelovervåking nevnt i 

denne forordning, krever at det fastsettes enhetlige vilkår 

når det gjelder innholdet i og vedlikehold av 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet, 

minstekravene til kvalitetssystemet for Kontorets utøvelse 

av virksomhet knyttet til legemiddelovervåking, bruk av 

terminologi, formater og standarder som er vedtatt 

internasjonalt for utøvelse av virksomhet knyttet til 

legemiddelovervåking, samt minstekravene til overvåking 

av opplysningene i Eudravigilance-databasen for å 

avgjøre om det foreligger nye risikoer eller risikoer som 

har endret seg. Formatet for og innholdet i elektronisk 

overførte rapporter om antatte bivirkninger fra 

medlemsstatene og innehaverne av markeds-

føringstillatelser, formatet for og innholdet i elektroniske 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter og 

risikohåndteringsplaner, samt formatet for protokoller, 

sammendrag og sluttrapporter for sikkerhetsundersøkelser 

etter at tillatelse er gitt, bør også fastsettes. I samsvar med 

artikkel 291 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) skal regler og allmenne prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av 

sin gjennomføringsmyndighet fastsettes på forhånd ved 

en forordning som vedtas etter den ordinære 

regelverksprosessen. I påvente av at nevnte nye 

forordning vedtas, får rådsbeslutning 1999/468/EF av 

  

(1) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(2) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74. 

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen( 3 ) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, som 

ikke lenger får anvendelse. 

26) Kommisjonen bør få fullmakt til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV for å 

utfylle bestemmelsene i artikkel 9 nr. 4 bokstav cc) og 

artikkel 10a nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 726/2004. Kommisjonen bør få fullmakt til å vedta 

tilleggstiltak som fastsetter når det kan være nødvendig 

å utføre studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

27) Bestemmelsene om overvåking av legemidler for 

mennesker i forordning (EF) nr. 726/2004 utgjør særlige 

bestemmelser som fastlagt i artikkel 15 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(4). 

28) Det bør sikres en passende samordning mellom den 

nylig nedsatte Komiteen for legemiddelovervåking og 

Kontorets øvrige komiteer, særlig Komiteen for 

legemidler for mennesker, Komiteen for legemidler mot 

sjeldne sykdommer og Komiteen for avanserte terapier 

nedsatt ved forordning (EF) nr. 1394/2007(5). 

29) Forordning (EF) nr. 726/2004 og (EF) nr. 1394/2007 

bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 726/2004 

I forordning (EF) nr. 726/2004 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 5 nr. 2 skal nytt punktum lyde: 

 «For å kunne utføre sine oppgaver i forbindelse med 

legemiddelovervåking, herunder godkjenning av 

risikohåndteringssystemer og overvåking av systemenes 

effektivitet som fastsatt i denne forordning, skal Komiteen 

for legemidler for mennesker støtte seg på de 

vitenskapelige vurderingene og anbefalingene fra 

Komiteen for legemiddelovervåking nevnt i artikkel 56 

nr. 1 bokstav aa).» 

2.  I artikkel 9 nr. 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny bokstav aa) skal lyde: 

«aa)  en anbefaling om hvor hyppig periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter skal framlegges,»  

  

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(5) EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121. 
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b)  Nye bokstaver ca), cb) og cc) skal lyde: 

«ca)  detaljerte opplysninger om eventuelle anbefalte 

tiltak for å sikre sikker bruk av legemiddelet som 

skal inngå i risikohåndteringssystemet, 

cb)  dersom det er hensiktsmessig, detaljerte 

opplysninger om eventuelle anbefalte forpliktelser 

til å utføre sikkerhetsundersøkelser etter at 

tillatelse er gitt, eller til å etterkomme strengere 

forpliktelser til registrering eller rapportering av 

antatte bivirkninger enn forpliktelsene nevnt i 

kapittel 3, 

cc)  dersom det er hensiktsmessig, detaljerte 

opplysninger om eventuelle anbefalte forpliktelser 

til å utføre studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt, dersom det er 

spørsmål knyttet til visse deler av legemiddelets 

virkning og disse først kan løses etter at 

legemiddelet er brakt i omsetning. En slik 

forpliktelse til å utføre slike studier skal bygge på 

de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til 

artikkel 10b, samtidig som det tas hensyn til den 

vitenskapelige rådgivningen nevnt i artikkel 108a i 

direktiv 2001/83/EF,» 

c)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  vurderingsrapporten med hensyn til resultatene av 

de farmakologiske og prekliniske undersøkelsene 

og de kliniske prøvingene, og med hensyn til 

risikohåndteringssystemet og legemiddelover-

våkingssystemet for det aktuelle legemiddelet.» 

3.  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1. Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i 

artikkel 5 nr. 2, skal Kommisjonen utarbeide et utkast 

til den beslutningen som skal treffes om søknaden. 

 Dersom det i henhold til utkastet til beslutning skal 

utstedes en markedsføringstillatelse, skal utkastet 

omfatte eller vise til dokumentene nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav a)-d). 

 Dersom det i henhold til utkastet til beslutning skal 

utstedes en markedsføringstillatelse som er underlagt 

vilkårene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav c), ca), cb) 

eller cc), skal utkastet om nødvendig fastsette tidsfrister 

for å oppfylle vilkårene. 

 Dersom utkastet til beslutning avviker fra Kontorets 

uttalelse, skal Kommisjonen legge ved en nærmere 

forklaring på årsakene til avvikene. 

 Utkastet til beslutning skal oversendes medlemsstatene 

og søkeren.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

 «6. Kontoret skal formidle dokumentene nevnt i 

artikkel 9 nr. 4 bokstav a)-d), sammen med eventuelle 

tidsfrister fastsatt i henhold til nr. 1 tredje ledd i denne 

artikkel.» 

4.  Ny artikkel 10a og 10b skal lyde: 

«Artikkel 10a 

1.  Når Kontoret har utstedt en markedsføringstillatelse, 

kan det pålegge innehaveren av markedsføringstillatelsen 

en forpliktelse til å: 

a)  utføre en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt, 

dersom det er spørsmål knyttet til risikoen ved et 

godkjent legemiddel. Dersom de samme spørsmålene 

gjelder flere legemidler, skal Kontoret, etter samråd 

med Komiteen for legemiddelovervåking, oppfordre de 

berørte innehaverne av markedsføringstillatelser til å 

utføre en felles sikkerhetsstudie etter at tillatelse er gitt, 

b)  utføre en studie av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt, når kunnskapen om 

sykdommen eller de kliniske metodene viser at tidligere 

virkningsvurderinger kanskje må endres i vesentlig 

grad. Forpliktelsen til å utføre en studie av virkning 

etter at markedsføringstillatelse er gitt, skal bygge på de 

delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 10b, 

samtidig som det tas hensyn til den vitenskapelige 

rådgivningen nevnt i artikkel 108a i direktiv 

2001/83/EF. 

Pålegget om en slik forpliktelse skal være behørig 

begrunnet, meddeles skriftlig og omfatte formål og frister 

for framlegging og gjennomføring av studien. 

2.  Kontoret skal gi innehaveren av markedsførings-

tillatelsen mulighet til å framlegge skriftlige merknader som 

svar på pålegget om forpliktelsen innen en frist som 

Kontoret angir, dersom innehaveren av markedsførings-

tillatelsen ber om det innen 30 dager etter å ha mottatt 

skriftlig melding om forpliktelsen. 

3.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, og 

på grunnlag av uttalelsen fra Kontoret, skal Kommisjonen 

trekke tilbake eller bekrefte forpliktelsen. Dersom 

Kommisjonen bekrefter forpliktelsen, skal markedsførings-

tillatelsen endres slik at den omfatter forpliktelsen som et 

vilkår for markedsføringstillatelsen, og risikohåndter-

ingssystemet skal ajourføres tilsvarende. 

Artikkel 10b 

1.  For å fastslå situasjoner der studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt kan være nødvendig i 

samsvar med artikkel 9 nr. 4 bokstav cc) og artikkel 10a 

nr. 1 bokstav b) i denne forordning, kan Kommisjonen ved 

hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 87b, og 

med forbehold for vilkårene i artikkel 87c og 87d, treffe 

tiltak for å utfylle bestemmelsene i artikkel 9 nr. 4 bokstav 

cc) og artikkel 10a nr. 1 bokstav b).  
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2.  Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, 

skal den treffe sin beslutning i samsvar med bestemmelsene 

i denne forordning.» 

5.  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «For dette formål skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen gi Kontoret en konsolidert 

utgave av saksdokumentene med hensyn til kvalitet, 

sikkerhet og virkning, herunder en vurdering av 

opplysninger i rapporter om antatte bivirkninger og i 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter framlagt i 

samsvar med kapittel 3, og av opplysninger om alle 

endringer som er innført siden markedsføringstillatelsen 

ble utstedt, minst ni måneder før gyldigheten av 

markedsføringstillatelsen opphører i samsvar med 

nr. 1.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3. Etter en fornyelse skal markedsføringstillatelsen 

ha ubegrenset gyldighet, med mindre Kommisjonen, av 

berettigede grunner av hensyn til legemiddel-

overvåking, herunder at for få pasienter har blitt 

eksponert for det aktuelle legemiddelet, beslutter å 

fornye den for ytterligere fem år i samsvar med nr. 2.» 

c)  Nr. 8 skal lyde: 

 «8. I særlige tilfeller og etter samråd med søkeren kan 

markedsføringstillatelsen utstedes på visse vilkår, særlig 

knyttet til legemiddelets sikkerhet, underretning til 

vedkommende myndigheter om enhver hendelse knyttet 

til bruken, samt tiltak som skal treffes. 

Markedsføringstillatelsen kan utstedes bare ut fra 

objektive grunner som kan kontrolleres, når søkeren kan 

vise at vedkommende ikke er i stand til å skaffe til veie 

fullstendige opplysninger om legemiddelets virkning og 

sikkerhet under normale bruksvilkår, og skal bygge  

på en av begrunnelsene fastsatt i vedlegg I til  

direktiv 2001/83/EF. Opprettholdelse av markedsfø-

ringstillatelsen skal være avhengig av den årlige nye 

vurderingen av disse vilkårene.» 

6.  Ny artikkel 14a skal lyde: 

 «Artikkel 14a 

 «Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal innlemme i 

sitt risikohåndteringssystem alle vilkår nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav c), ca), cb) og cc), artikkel 10a eller 

artikkel 14 nr. 7 og 8.» 

7.  Artikkel 16 skal lyde: 

 «Artikkel 16 

 1.  Etter at en markedsføringstillatelse er utstedt i 

samsvar med denne forordning, skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen, når det gjelder framstillings-

måtene og kontrollmetodene nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav 

d) og h) i direktiv 2001/83/EF, ta hensyn til den 

vitenskapelige og tekniske utviklingen og foreta de 

endringene som er nødvendige for at legemiddelet skal 

kunne framstilles og kontrolleres ved hjelp av alminnelig 

anerkjente vitenskapelige metoder. Vedkommende skal 

søke om godkjenning av endringene i samsvar med denne 

forordning. 

 2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

umiddelbart framlegge for Kontoret, Kommisjonen og 

medlemsstatene alle nye opplysninger som kan medføre 

endringer i opplysningene eller dokumentene nevnt i 

artikkel 8 nr. 3, artikkel 10, 10a, 10b og 11 eller artikkel 32 

nr. 5 i direktiv 2001/83/EF, i vedlegg I til nevnte direktiv 

eller i artikkel 9 nr. 4 i denne forordning. 

 Særlig skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

umiddelbart underrette Kontoret og Kommisjonen om 

ethvert forbud eller enhver begrensning pålagt av 

vedkommende myndigheter i en stat der legemiddelet er 

brakt i omsetning, og om alle andre nye opplysninger som 

kan ha betydning for vurderingen av nytte og risiko ved det 

aktuelle legemiddelet. Opplysningene skal omfatte både 

positive og negative resultater av kliniske prøvinger eller 

andre studier vedrørende alle indikasjoner og i alle 

befolkningsgrupper, enten dette inngår i markedsførings-

tillatelsen eller ikke, samt opplysninger om bruk av 

legemiddelet der slik bruk ikke omfattes av vilkårene for 

markedsføringstillatelsen. 

 3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sikre  

at produktopplysningene ajourføres med nåværende 

vitenskapelig kunnskap, herunder konklusjonene av de 

vurderingene og anbefalingene som er offentliggjort ved 

hjelp av den europeiske legemiddelportalen som er 

opprettet i samsvar med artikkel 26. 

 4.  For at nytte-risiko-forholdet skal kunne vurderes 

kontinuerlig, kan Kontoret når som helst anmode 

innehaveren av markedsføringstillatelsen om å oversende 

opplysninger som viser at nytte-risiko-forholdet fortsatt er 

gunstig. Enhver slik anmodning skal besvares fullstendig og 

raskt av innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

 Kontoret kan når som helst anmode innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om å framlegge en kopi av 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal framlegge 

kopien senest sju dager etter å ha mottatt anmodningen.»  
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8.  I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  For legemidler framstilt i Unionen, skal til-

synsmyndighetene for framstilling være vedkommende 

myndigheter i den eller de medlemsstatene som har 

utstedt framstillingstillatelsen fastsatt i artikkel 40 nr. 1 

i direktiv 2001/83/EF for det aktuelle legemiddelet.» 

b)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «For legemidler importert fra tredjestater, skal 

tilsynsmyndighetene for import være vedkommende 

myndigheter i den eller de medlemsstatene som utstedte 

tillatelsen fastsatt i artikkel 40 nr. 3 i direktiv 

2001/83/EF til importøren, med mindre Unionen og 

eksportstaten har inngått egnede avtaler for å sikre at 

disse kontrollene foretas i eksportstaten, og at 

produsenten anvender regler for god framstillings-

praksis som minst tilsvarer dem som er fastsatt av 

Unionen.» 

c)  Nytt nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Tilsynsmyndigheten for legemiddelovervåking 

skal være vedkommende myndighet i den medlems-

staten der hoveddokumentet for legemiddel-

overvåkingssystemet oppbevares.» 

9.  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Tilsynsmyndighetene for framstilling og import 

skal på vegne av Unionen ha ansvaret for å kontrollere 

at innehaveren av markedsføringstillatelsen for 

legemiddelet, produsenten eller importøren som er 

etablert i Unionen, oppfyller kravene til framstilling og 

import fastsatt i avdeling IV og XI i direktiv 

2001/83/EF. 

 Tilsynsmyndighetene for legemiddelovervåking skal  

på vegne av Unionen ha ansvaret for å kontrollere  

at innehaveren av markedsføringstillatelsen for 

legemiddelet oppfyller kravene til legemiddel-

overvåking fastsatt i avdeling IX og XI i direktiv 

2001/83/EF. Dersom det vurderes som nødvendig, kan 

de foreta kontroller før en tillatelse gis 

for å undersøke om legemiddelovervåkingssystemet, 

slik det er beskrevet av søkeren i søknaden, er innført 

på en korrekt og velfungerende måte.» 

b)  I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «Kontrollen skal foretas av tilstrekkelig kvalifiserte 

inspektører fra medlemsstatene. De kan ledsages av en 

rapportør eller en sakkyndig utnevnt av komiteen nevnt 

i nr. 2. Inspektørenes rapport skal gjøres elektronisk 

tilgjengelig for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Kontoret.» 

10.  I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3. Etter en uttalelse fra Kontoret skal Kommisjonen 

vedta de nødvendige midlertidige tiltakene, som skal 

få anvendelse umiddelbart. 

 En endelig beslutning om det aktuelle legemiddelet 

skal treffes innen seks måneder etter framgangsmåten 

med forskriftskomité nevnt i artikkel 87 nr. 2. 

 Kommisjonen kan også treffe en beslutning rettet til 

medlemsstatene i henhold til artikkel 127a i direktiv 

2001/83/EF.» 

b)  Nye numre skal lyde: 

 «8.  Uten hensyn til nr. 1-7 i denne artikkel skal EU-

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 31 og artikkel 107i 

i direktiv 2001/83/EF, få anvendelse der det er 

hensiktsmessig, dersom årsaken til at medlemsstaten 

eller Kommisjonen vurderer å treffe beslutninger eller 

tiltak nevnt i denne artikkel, er basert på en vurdering 

av opplysninger som følger av virksomhet knyttet til 

legemiddelovervåking. 

 9.  Som unntak fra nr. 1-7 i denne artikkel, og dersom 

en framgangsmåte i henhold til artikkel 31 eller 

artikkel 107i-107k i direktiv 2001/83/EF gjelder en 

gruppe legemidler eller en hel terapeutisk klasse, skal 

legemidler som er godkjent i samsvar med denne 

forordning og tilhører en slik gruppe eller klasse, bare 

være omfattet av framgangsmåten i henhold til 

artikkel 31 eller artikkel 107i-107k i nevnte direktiv.»  
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11.  I avdeling II skal kapittel 3 lyde: 

«KAPITTEL 3 

LEGEMIDDELOVERVÅKING 

Artikkel 21 

1.  Forpliktelsene til innehavere av markeds-

føringstillatelser fastsatt i artikkel 104 i direktiv 

2001/83/EF får anvendelse på innehavere av 

markedsføringstillatelser for legemidler for mennesker 

som er godkjent i samsvar med denne forordning. 

Med forbehold for nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel skal 

innehavere av markedsføringstillatelser utstedt før 2. juli 

2012, som unntak fra artikkel 104 nr. 3 bokstav c) i 

direktiv 2001/83/EF ikke pålegges å ha et 

risikohåndteringssystem for hvert legemiddel. 

2.  Kontoret kan pålegge en innehaver av en 

markedsføringstillatelse en forpliktelse til å ha et 

risikohåndteringssystem som nevnt i artikkel 104 nr. 3 

bokstav c) i direktiv 2001/83/EF, dersom det er spørsmål 

knyttet til risikoer som påvirker nytte-risiko-forholdet for 

et godkjent legemiddel. I den forbindelse skal Kontoret 

også pålegge innehaveren av markedsføringstillatelsen å 

framlegge en nærmere beskrivelse av det risikohåndte-

ringssystemet som vedkommende har til hensikt å innføre 

for det aktuelle legemiddelet. 

Pålegget om slike forpliktelser skal være behørig 

begrunnet, meddeles skriftlig og omfatte fristen for 

framlegging av den nærmere beskrivelsen av risikohåndte-

ringssystemet. 

3.  Kontoret skal gi innehaveren av markeds-

føringstillatelsen mulighet til å framlegge skriftlige 

merknader som svar på pålegget om forpliktelsen innen en 

frist som Kontoret angir, dersom innehaveren av 

markedsføringstillatelsen ber om det innen 30 dager etter å 

ha mottatt skriftlig melding om forpliktelsen. 

4.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, og 

på grunnlag av uttalelsen fra Kontoret, skal Kommisjonen 

trekke tilbake eller bekrefte forpliktelsen. Dersom 

Kommisjonen bekrefter forpliktelsen, skal markeds-

føringstillatelsen endres tilsvarende slik at tiltak som skal 

treffes som en del av risikohåndteringssystemet, omfattes 

som vilkår for markedsføringstillatelsen nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav ca). 

Artikkel 22 

Forpliktelsene til innehavere av markedsføringstillatelser 

fastsatt i artikkel 106a nr. 1 i direktiv 2001/83/EF,  

og forpliktelsene til medlemsstater, Kontoret og 

Kommisjonen fastsatt i nr. 2, 3 og 4 i nevnte artikkel, får 

anvendelse på sikkerhetsmeldinger nevnt i artikkel 57 nr. 1 

bokstav e) i denne forordning vedrørende legemidler for 

mennesker som er godkjent i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 23 

1.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene 

opprette, ajourføre og offentliggjøre en liste over 

legemidler som er underlagt ytterligere overvåking. 

Denne listen skal omfatte navnene på og de virksomme 

stoffene i: 

a)  legemidler som er godkjent i Unionen og inneholder et 

nytt virksomt stoff som per 1. januar 2011 ikke 

forekommer i noe legemiddel som er godkjent i 

Unionen, 

b)  ethvert biologisk legemiddel som ikke omfattes av 

bokstav a) og ble godkjent etter 1. januar 2011. 

2.  På anmodning fra Kommisjonen og etter samråd med 

Komiteen for legemiddelovervåking kan legemidler som 

er godkjent i samsvar med denne forordning og underlagt 

vilkårene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav c), ca), cb) og 

cc), eller i artikkel 10a, artikkel 14 nr. 7 og 8 og 

artikkel 21 nr. 2, også føres opp på listen. 

På anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet og 

etter samråd med Komiteen for legemiddelovervåking kan 

legemidler som er godkjent i samsvar med direktiv 

2001/83/EF og underlagt vilkårene nevnt i 

artikkel 21a, 22, 22a og 104a i nevnte direktiv, også føres 

opp på listen. 

3.  Listen skal omfatte en elektronisk lenke til 

produktopplysningene og til oversikten over 

risikohåndteringsplanen. 

4.  Kontoret skal fjerne et legemiddel fra listen fem år 

etter Unionens referansedato nevnt i artikkel 107c nr. 5 i 

direktiv 2001/83/EF. 

Kommisjonen eller vedkommende nasjonale myndighet 

kan imidlertid, der det er hensiktsmessig og etter en 

anbefaling fra Komiteen for legemiddelovervåking, 

forlenge dette tidsrommet inntil de kan fastslå at vilkårene 

nevnt i artikkel 14a og artikkel 21 nr. 2 i denne forordning 

eller i artikkel 22b og 104a i direktiv 2001/83/EF, er 

oppfylt. 

5.  For legemidler som er oppført på denne listen, skal 

preparatomtalen og pakningsvedlegget inneholde angi-

velsen «Dette legemiddelet er underlagt ytterligere 

overvåking». Angivelsen skal følge etter et svart symbol 

som velges av Kommisjonen etter en anbefaling fra 

Komiteen for legemiddelovervåking senest 2. januar 2012, 

og etter angivelsen skal det følge en egnet standardisert 

forklaring.  
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Artikkel 24 

1.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og 

Kommisjonen opprette og vedlikeholde en database og et 

datanett (heretter kalt «Eudravigilance-databasen») for å 

samle opplysninger om legemiddelovervåking som angår 

legemidler som er godkjent i Unionen, og gjøre det mulig 

for vedkommende myndigheter å få tilgang til disse 

opplysningene samtidig og dele dem. 

Eudravigilance-databasen skal inneholde opplysninger om 

antatte bivirkninger hos mennesker ved bruk av 

legemiddelet i samsvar med vilkårene i markeds-

føringstillatelsen, samt ved bruk som ikke er i samsvar 

med vilkårene i markedsføringstillatelsen, og om 

bivirkninger som forekommer i forbindelse med studier av 

legemiddelet etter at markedsføringstillatelse er gitt, eller 

som er forbundet med eksponering i arbeidet. 

2.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og 

Kommisjonen utarbeide funksjonsspesifikasjoner for 

Eudravigilance-databasen samt en frist for gjennomføring 

av dem. 

Kontoret skal utarbeide en årlig rapport om Eudra-

vigilance-databasen og sende denne til Europaparlamentet, 

Rådet og Kommisjonen. Den første årlige rapporten skal 

utarbeides innen 2. januar 2013. 

Når Eudravigilance-databasen er fullt funksjonsdyktig og 

systemet oppfyller funksjonsspesifikasjonene som er 

utarbeidet i samsvar med første ledd, skal Kontorets styre 

bekrefte og kunngjøre dette på grunnlag av en uavhengig 

revisjonsrapport som tar hensyn til anbefalingen fra 

Komiteen for legemiddelovervåking. 

Ved enhver vesentlig endring av Eudravigilance-databasen 

og funksjonsspesifikasjonene skal det tas hensyn til 

anbefalingen fra Komiteen for legemiddelovervåking. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene, Kontoret 

og Kommisjonen skal ha full tilgang til Eudravigilance-

databasen. Innehavere av markedsføringstillatelser skal 

også ha tilgang til databasen i den grad det er nødvendig 

for at de skal kunne oppfylle sine forpliktelser i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Kontoret skal sikre at helsepersonell og offentligheten har 

en hensiktsmessig grad av tilgang til Eudravigilance-

databasen, samtidig som vern av personopplysninger 

sikres. Kontoret skal samarbeide med alle berørte parter, 

herunder forskningsinstitusjoner, helsepersonell og 

pasient- og forbrukerorganisasjoner, for å definere hva 

som utgjør en «hensiktsmessig grad av tilgang» til 

Eudravigilance-databasen for helsepersonell og 

offentligheten. 

Opplysningene i Eudravigilance-databasen skal gjøres 

offentlig tilgjengelig i en sammenfattet form sammen med 

en forklaring på hvordan opplysningene skal tolkes. 

3.  Kontoret skal i samarbeid med innehaveren av 

markedsføringstillatelsen eller med medlemsstaten som 

sendte inn en individuell rapport om antatte bivirkninger 

til Eudravigilance-databasen, ha ansvar for at det 

iverksettes framgangsmåter som sikrer kvaliteten og 

påliteligheten til opplysningene som samles i 

Eudravigilance-databasen. 

4.  Individuelle rapporter om antatte bivirkninger og 

oppfølginger som sendes inn til Eudravigilance-databasen 

av innehavere av markedsføringstillatelser, skal etter 

mottak overføres elektronisk til vedkommende myndighet 

i den medlemsstaten der bivirkningen forekom. 

Artikkel 25 

Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene utarbeide 

standardiserte nettbaserte skjemaer som helsepersonell og 

pasienter kan bruke til å rapportere antatte bivirkninger i 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 107a i direktiv 

2001/83/EF. 

Artikkel 25a 

Kontoret skal i samarbeid med vedkommende nasjonale 

myndigheter og Kommisjonen opprette og vedlikeholde et 

arkiv for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

(heretter kalt «arkivet») og tilhørende vurderingsrapporter, 

slik at de er fullstendig og permanent tilgjengelige for 

Kommisjonen, vedkommende nasjonale myndigheter, 

Komiteen for legemiddelovervåking, Komiteen for 

legemidler for mennesker og samordningsgruppen nevnt i 

artikkel 27 i direktiv 2001/83/EF (heretter kalt 

«samordningsgruppen»). 

Kontoret skal i samarbeid med vedkommende nasjonale 

myndigheter og Kommisjonen og etter samråd med 

Komiteen for legemiddelovervåking, utarbeide funksjons-

spesifikasjoner for arkivet. 

Når arkivet er fullt funksjonsdyktig og oppfyller 

funksjonsspesifikasjonene som er utarbeidet i samsvar 

med annet ledd, skal Kontorets styre bekrefte og 

kunngjøre dette på grunnlag av en uavhengig 

revisjonsrapport som tar hensyn til anbefalingene fra 

Komiteen for legemiddelovervåking. 

Ved enhver vesentlig endring av arkivet og 

funksjonsspesifikasjonene skal det alltid tas hensyn til 

anbefalingene fra Komiteen for legemiddelovervåking.  
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Artikkel 26 

1.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og 

Kommisjonen opprette og vedlikeholde en europeisk 

legemiddelportal med sikte på formidling av opplysninger 

om legemidler som er godkjent i Unionen. Gjennom denne 

portalen skal Kontoret offentliggjøre minst følgende: 

a)  navnene på medlemmene i komiteene nevnt i 

artikkel 56 nr. 1 bokstav a) og aa) i denne forordning, 

og på medlemmene i samordningsgruppen samt 

medlemmenes faglige kvalifikasjoner og erklæringene 

nevnt i artikkel 63 nr. 2 i denne forordning, 

b)  dagsorden og protokoll fra hvert møte i komiteene 

nevnt i artikkel 56 nr. 1 bokstav a) og aa) i denne 

forordning, og i samordningsgruppen, når det gjelder 

virksomhet knyttet til legemiddelovervåking, 

c)  et sammendrag av risikohåndteringsplanene for 

legemidler godkjent i samsvar med denne forordning, 

d)  listen over legemidler nevnt i artikkel 23 i denne 

forordning, 

e)  en liste over steder i Unionen der hoveddokumenter 

for legemiddelovervåkingssystemer oppbevares og 

kontaktopplysninger for spørsmål knyttet til 

legemiddelovervåking, for alle legemidler som er 

godkjent i Unionen, 

f)  opplysninger om hvordan antatte bivirkninger av 

legemidler skal rapporteres til vedkommende nasjonale 

myndigheter, og om de standardiserte skjemaene nevnt 

i artikkel 25 som pasienter og helsepersonell kan bruke 

til nettbasert rapportering, herunder lenker til nasjonale 

nettsteder, 

g)  Unionens referansedatoer og hvor hyppig periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter fastsatt i samsvar med 

artikkel 107c i direktiv 2001/83/EF skal framlegges, 

h)  protokoller og offentlige sammendrag av resultatene 

av sikkerhetsundersøkelser etter at tillatelse er gitt, 

nevnt i artikkel 107n og 107p i direktiv 2001/83/EF, 

i)  innledningen av framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 107i-107k i direktiv 2001/83/EF, de aktuelle 

virksomme stoffene eller legemidlene og spørsmålet 

som behandles, eventuelle offentlige høringer i 

henhold til denne framgangsmåten og opplysninger om 

hvordan man framlegger opplysninger og deltar i 

offentlige høringer, 

j)  konklusjonene fra vurderinger, anbefalinger, uttalelser, 

godkjenninger og beslutninger som treffes av 

komiteene nevnt i artikkel 56 nr. 1 bokstav a)  

og aa) i denne forordning, og av samordningsgruppen, 

vedkommende nasjonale myndigheter og 

Kommisjonen innenfor rammen av framgangsmåtene i 

artikkel 28, 28a og 28b i denne forordning og i 

avdeling IX kapittel 3 avsnitt 2 og 3 og kapittel 4 i 

direktiv 2001/83/EF. 

2.  Før denne portalen tas i bruk og under påfølgende 

revisjoner, skal Kontoret rådføre seg med relevante berørte 

parter, herunder pasient- og forbrukergrupper, 

helsepersonell og representanter for industrien. 

Artikkel 27 

1.  Kontoret skal overvåke utvalgt medisinsk litteratur 

med sikte på å finne rapporter om antatte bivirkninger av 

legemidler som inneholder visse virksomme stoffer. 

Kontoret skal offentliggjøre listen over virksomme stoffer 

som overvåkes, og hvilken litteratur som brukes til slik 

overvåking. 

2.  Kontoret skal registrere relevante opplysninger fra den 

utvalgte medisinske litteraturen i Eudravigilance-

databasen. 

3.  Kontoret skal i samråd med Kommisjonen, 

medlemsstatene og de berørte partene utforme detaljerte 

retningslinjer om overvåking av medisinsk litteratur og 

registrering av relevante opplysninger i Eudravigilance-

databasen. 

Artikkel 28 

1.  Forpliktelsene som påhviler innehavere av 

markedsføringstillatelser og medlemsstatene, som angitt i 

artikkel 107 og 107a i direktiv 2001/83/EF, får anvendelse 

på registrering og rapportering av antatte bivirkninger av 

legemidler for mennesker som er godkjent i samsvar med 

denne forordning. 

2.  Forpliktelsene som påhviler innehavere av 

markedsføringstillatelser, som angitt i artikkel 107b i 

direktiv 2001/83/EF, og framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 107b og 107c i nevnte direktiv, får anvendelse på 

framlegging av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter, 

fastsettelse av Unionens referansedatoer og endringer av 

hyppigheten for framlegging av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for legemidler for mennesker godkjent 

i samsvar med denne forordning. 

Bestemmelsene som får anvendelse på framleggingen av 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter fastsatt i 

artikkel 107c nr. 2 annet ledd i nevnte direktiv, får 

anvendelse på innehavere av markedsføringstillatelser som 

ble utstedt før 2. juli 2012, og som ikke har fått fastsatt 

hyppighet og datoer for framlegging av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter som et vilkår for 

markedsføringstillatelsen, inntil en annen hyppighet eller 

andre datoer for framlegging av rapporter fastsettes i 

markedsføringstillatelsen eller bestemmes i samsvar med 

artikkel 107c i nevnte direktiv.  
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3.  Vurderingen av de periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapportene skal utføres av en rapportør utnevnt 

av Komiteen for legemiddelovervåking. Rapportøren skal 

samarbeide nært med rapportøren som er utnevnt av 

Komiteen for legemidler for mennesker eller den 

rapporterende medlemsstaten for de aktuelle legemidlene. 

Rapportøren skal utarbeide en vurderingsrapport innen 

60 dager etter å ha mottatt den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten, og sende den til Kontoret og 

medlemmene av Komiteen for legemiddelovervåking. 

Kontoret skal sende rapporten til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen. 

Innen 30 dager etter at de mottok vurderingsrapporten, kan 

innehaveren av markedsføringstillatelsen og medlemmene 

av Komiteen for legemiddelovervåking legge fram 

merknader for Kontoret og rapportøren. 

Etter å ha mottatt merknadene nevnt i tredje ledd, skal 

rapportøren innen 15 dager ajourføre vurderingsrapporten 

med hensyn til eventuelle framlagte merknader og sende 

den til Komiteen for legemiddelovervåking. Komiteen for 

legemiddelovervåking skal på sitt neste møte vedta 

vurderingsrapporten med eller uten ytterligere endringer 

og komme med en anbefaling. Anbefalingen skal nevne de 

ulike standpunktene og begrunnelsene for dem. Kontoret 

skal føre inn den vedtatte vurderingsrapporten og 

anbefalingen i arkivet opprettet i samsvar med 

artikkel 25a, og sende begge til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen. 

4.  Dersom det i en vurderingsrapport anbefales tiltak 

knyttet til markedsføringstillatelsen, skal Komiteen for 

legemidler for mennesker innen 30 dager etter å ha mottatt 

rapporten fra Komiteen for legemiddelovervåking, 

behandle rapporten og vedta en uttalelse om 

opprettholdelse, endring, midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av den aktuelle markedsføringstillatelsen, 

herunder en tidsplan for gjennomføring av uttalelsen. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Komiteen for 

legemiddelovervåking, skal Komiteen for legemidler for 

mennesker vedlegge sin uttalelse en nærmere forklaring på 

de vitenskapelige begrunnelsene til avvikene sammen med 

anbefalingen. 

Dersom det av uttalelsen framgår at det er nødvendig med 

lovgivningsmessige tiltak knyttet til markedsfø-

ringstillatelsen, skal Kommisjonen treffe en beslutning om 

å endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle markeds-

føringstillatelsen. Artikkel 10 i denne forordning får 

anvendelse på vedtakelsen av denne beslutningen. Dersom 

Kommisjonen treffer en slik beslutning, kan den også 

treffe en beslutning rettet til medlemsstatene i henhold til 

artikkel 127a i direktiv 2001/83/EF. 

5.  Ved en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som gjelder flere enn én 

markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 107e nr. 1 

i direktiv 2001/83/EF og omfatter minst én 

markedsføringstillatelse utstedt i samsvar med denne 

forordning, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 107e 

og 107g i nevnte direktiv, få anvendelse. 

6.  De endelige anbefalingene, uttalelsene og 

beslutningene nevnt i nr. 3-5 i denne artikkel, skal 

offentliggjøres ved hjelp av den europeiske legemiddel-

portalen nevnt i artikkel 26. 

Artikkel 28a 

1.  Med hensyn til legemidler for mennesker godkjent i 

samsvar med denne forordning, skal Kontoret i samarbeid 

med medlemsstatene treffe følgende tiltak: 

a)  overvåke resultatet av tiltakene for størst mulig 

begrensning av risiko som inngår i 

risikohåndteringsplanene, og av vilkårene nevnt i 

artikkel 9 nr. 4 bokstav c), ca), cb) og cc), eller i 

artikkel 10a nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 14 nr. 7 

og 8, 

b)  vurdere ajourføringer av risikohåndteringssystemet, 

c)  overvåke opplysningene i Eudravigilance-databasen 

for å avgjøre om det foreligger nye risikoer eller 

risikoer som har endret seg, og om disse risikoene 

påvirker nytte-risiko-forholdet. 

2.  Komiteen for legemiddelovervåking skal utføre den 

innledende analysen og prioriteringen av signaler om nye 

risikoer eller risikoer som har endret seg, eller endringer i 

nytte-risiko-forholdet. Dersom komiteen anser at det kan 

være nødvendig med oppfølgingstiltak, skal vurderingen 

av disse signalene og vedtakelsen av eventuelle 

påfølgende tiltak knyttet til markedsføringstillatelsen, 

utføres innenfor en tidsramme som står i forhold til sakens 

omfang og hvor alvorlig den er. 

3.  Kontoret og vedkommende nasjonale myndigheter og 

innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 

hverandre dersom det oppstår nye risikoer, risikoer har 

endret seg eller det er avdekket endringer i nytte-risiko-

forholdet. 

Artikkel 28b 

1.  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 107m nr. 3-7, 

artikkel 107n-107p og artikkel 107q nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF får anvendelse på observasjonsstudier av 

sikkerhet etter at markedsføringstillatelse er gitt angående 

legemidler for mennesker godkjent i samsvar med denne 

forordning, og som oppfyller ett av kravene nevnt i 

artikkel 10 og 10a i denne forordning.  



Nr. 58/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

2.  Dersom Komiteen for legemiddelovervåking etter 

framgangsmåten nevnt i nr. 1 i denne artikkel kommer 

med anbefalinger om endring, midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av markedsføringstillatelsen, skal Komiteen 

for legemidler for mennesker vedta en uttalelse som tar 

hensyn til anbefalingen, og Kommisjonen skal treffe en 

beslutning i samsvar med artikkel 10. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Komiteen for 

legemiddelovervåking, skal Komiteen for legemidler for 

mennesker vedlegge sin uttalelse en nærmere forklaring på 

de vitenskapelige begrunnelsene til avvikene sammen med 

anbefalingen. 

Artikkel 28c 

1.  Kontoret skal samarbeide med Verdens 

helseorganisasjon om legemiddelovervåking og treffe de 

tiltak som er nødvendige for at hensiktsmessige og 

tilstrekkelige opplysninger om tiltak i Unionen som kan 

påvirke vern av menneskers helse i tredjestater, omgående 

framlegges for Verdens helseorganisasjon. 

Kontoret skal omgående gi Verdens helseorganisasjon 

tilgang til alle rapporter om antatte bivirkninger som 

forekommer i Unionen. 

2.  Kontoret og Det europeiske senteret for overvåking av 

narkotika og narkotikavanebruk skal utveksle 

opplysninger de mottar om misbruk av legemidler, 

herunder opplysninger knyttet til ulovlig narkotika. 

Artikkel 28d 

På anmodning fra Kommisjonen skal Kontoret i samarbeid 

med medlemsstatene delta i internasjonal harmonisering 

og standardisering av tekniske tiltak knyttet til 

legemiddelovervåking. 

Artikkel 28e 

Kontoret og medlemsstatene skal samarbeide for å få en 

løpende utvikling av systemer for legemiddelovervåking 

som kan gi et høyt vernenivå for menneskers helse for alle 

legemidler, uavhengig av hvordan markedsføringstillatelse 

er gitt, herunder ved bruk av samarbeidsmetoder, for å 

utnytte ressursene i Unionen best mulig. 

Artikkel 28f 

Kontoret skal utføre regelmessige, uavhengige revisjoner 

av sine oppgaver i forbindelse med legemiddelovervåking 

og innberette resultatene til styret hvert annet år. 

Artikkel 29 

Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om Kontorets 

gjennomføring av oppgavene i forbindelse med legemid-

delovervåking senest 2. januar 2014 og deretter hvert 

tredje år.» 

12.  I artikkel 56 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny bokstav aa) skal lyde: 

«aa) Komiteen for legemiddelovervåking, som skal 

ha ansvar for å komme med anbefalinger til 

Komiteen for legemidler for mennesker og 

samordningsgruppen om alle spørsmål 

vedrørende virksomhet knyttet til 

legemiddelovervåking av legemidler for 

mennesker og vedrørende risikohåndterings-

systemer, og den skal ha ansvar for å kontrollere 

hvor virkningsfulle disse risikohåndte-

ringssystemene er,» 

b)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  et sekretariat som skal yte teknisk, vitenskapelig 

og administrativ bistand til komiteene og sikre 

hensiktsmessig samordning av deres arbeid, og 

som skal yte teknisk og administrativ bistand til 

samordningsgruppen og sikre hensiktsmessig 

samordning mellom gruppen og komiteene.» 

13.  I artikkel 57 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav c)-f) lyde: 

«c) å samordne overvåking av legemidler for 

mennesker som er godkjent i Unionen, og gi råd 

om tiltak som er nødvendige for å oppnå en sikker 

og effektiv bruk av disse legemidlene, særlig 

gjennom å samordne vurderingen og gjennomfø-

ringen av forpliktelser og systemer knyttet til 

legemiddelovervåkingen samt overvåking av 

gjennomføringen, 

d)  å samle og formidle opplysninger om antatte 

bivirkninger av legemidler for mennesker som er 

godkjent i Unionen, ved hjelp av en database som 

alle medlemsstater til enhver tid har tilgang til, 

e)  å bistå medlemsstatene med rask formidling av 

opplysninger om legemiddelovervåking til 

helsepersonell og samordne sikkerhetsmeldinger 

fra vedkommende nasjonale myndigheter,  
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f)  å formidle hensiktsmessige opplysninger om 

legemiddelovervåking til offentligheten, særlig ved 

å opprette og vedlikeholde en legemiddelportal,» 

b)  I nr. 2 skal nytt ledd etter første ledd lyde: 

 «Med hensyn til databasen skal Kontoret opprette og 

ajourføre en liste over alle legemidler for mennesker 

som er godkjent i Unionen. Til dette formål skal 

følgende tiltak treffes: 

a)  Kontoret skal senest 2. juli 2011 offentliggjøre et 

format for elektronisk framlegging av 

opplysninger om legemidler for mennesker, 

b)  innehavere av markedsføringstillatelser skal senest 

2. juli 2012 elektronisk framlegge for Kontoret 

opplysninger om alle legemidler for mennesker 

som er godkjent eller registrert i Unionen, ved 

hjelp av formatet nevnt i bokstav a), 

c)  fra datoen nevnt i bokstav b), skal innehavere av 

markedsføringstillatelser underrette Kontoret om 

alle nye eller endrede markedsføringstillatelser 

utstedt i Unionen, ved hjelp av formatet nevnt i 

bokstav a),» 

14.  Ny artikkel 61a skal lyde: 

«Artikkel 61a 

1.  Komiteen for legemiddelovervåking skal bestå av 

følgende medlemmer: 

a)  ett medlem og ett varamedlem utnevnt av hver 

medlemsstat i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, 

b)  seks medlemmer utnevnt av Kommisjonen på 

grunnlag av en offentlig interessetegning, for å sikre at 

komiteen besitter relevant sakkunnskap, herunder 

klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi, 

c)  ett medlem og ett varamedlem utnevnt av 

Kommisjonen på grunnlag av en offentlig 

interessetegning, etter samråd med Europaparlamentet, 

for å representere helsepersonell, 

d)  ett medlem og ett varamedlem utnevnt av 

Kommisjonen på grunnlag av en offentlig 

interessetegning, etter samråd med Europaparlamentet, 

for å representere pasientorganisasjoner. 

Varamedlemmene skal representere og stemme på vegne 

av fraværende medlemmer. Varamedlemmene nevnt i 

bokstav a) kan utnevnes til å opptre som rapportører i 

samsvar med artikkel 62. 

2.  En medlemsstat kan delegere sine oppgaver i 

Komiteen for legemiddelovervåking til en annen 

medlemsstat. En medlemsstat kan bare representere én 

annen medlemsstat. 

3.  Medlemmene og varamedlemmene i Komiteen for 

legemiddelovervåking skal utnevnes på grunnlag av 

relevant sakkunnskap om legemiddelovervåking og 

risikovurdering av legemidler for mennesker for å sikre 

høyest mulig faglig nivå og et bredt spekter av relevant 

sakkunnskap. For dette formål skal medlemsstatene 

samarbeide med styret og Kommisjonen for å sikre at den 

endelige sammensetningen av komiteen dekker alle 

vitenskapelige områder som er relevante for komiteens 

oppgaver. 

4.  Medlemmene og varamedlemmene i Komiteen for 

legemiddelovervåking skal utnevnes for et tidsrom på tre 

år som kan forlenges én gang og deretter fornyes etter 

framgangsmåtene nevnt i nr. 1. Komiteen skal velge sin 

leder blant komiteens medlemmer for et tidsrom på tre år 

som kan forlenges én gang. 

5.  Artikkel 61 nr. 3, 4, 6, 7 og 8 får anvendelse på 

Komiteen for legemiddelovervåking. 

6.  Mandatet til Komiteen for legemiddelovervåking skal 

omfatte alle aspekter av risikohåndteringen ved bruk av 

legemidler for mennesker, herunder påvisning, vurdering 

og størst mulig begrensning av og underretning om risiko 

for bivirkninger, idet det tas behørig hensyn til 

legemiddelets terapeutiske virkning, utformingen og 

vurderingen av sikkerhetsundersøkelser etter at tillatelse er 

gitt og revisjon av legemiddelovervåking.» 

15.  I artikkel 62 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

 «Dersom en av komiteene nevnt i artikkel 56 nr. 1 i 

samsvar med denne forordning er pålagt å vurdere 

et legemiddel for mennesker, skal komiteen 

utnevne ett av sine medlemmer til å opptre som 

rapportør, idet det tas hensyn til eksisterende 

sakkunnskap i medlemsstaten. Den berørte 

komiteen kan utnevne et annet medlem til 

medrapportør.  
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 En rapportør utnevnt til dette formål av Komiteen 

for legemiddelovervåking, skal samarbeide nært 

med rapportøren som er utnevnt av Komiteen for 

legemidler for mennesker eller den rapporterende 

medlemsstaten for det aktuelle legemiddelet for 

mennesker.» 

ii)  Fjerde ledd skal lyde: 

 «Dersom det anmodes om en ny vurdering av en 

av uttalelsene, og dersom denne muligheten er 

fastsatt i unionsretten, skal den berørte komiteen 

utnevne en annen rapportør og eventuelt en annen 

medrapportør enn den som ble utnevnt i 

forbindelse med den første uttalelsen. 

Framgangsmåten for ny vurdering kan berøre bare 

de punktene i den opprinnelige uttalelsen som 

søkeren i forveien har pekt på, og den skal bygge 

bare på de vitenskapelige opplysningene som 

forelå da komiteen vedtok sin opprinnelige 

uttalelse. Søkeren kan anmode om at komiteen 

rådfører seg med en rådgivende vitenskapsgruppe 

i forbindelse med den nye vurderingen.» 

b)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal oversende Kontoret navnene på 

nasjonale sakkyndige med dokumentert erfaring i 

vurdering av legemidler for mennesker som, idet det 

tas hensyn til artikkel 63 nr. 2, kan delta i 

arbeidsgruppene eller de rådgivende vitenskaps-

gruppene under en av komiteene nevnt i artikkel 56 

nr. 1, med angivelse av deres kvalifikasjoner og 

særlige sakkunnskaper.» 

c)  I nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

 «Første og annet ledd skal også få anvendelse på 

rapportørenes arbeid i samordningsgruppen med 

hensyn til utførelsen av gruppens oppgaver i samsvar 

med artikkel 107c, 107e, 107g, 107k og 107q i direktiv 

2001/83/EF.» 

16.  I artikkel 64 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  å ivareta de av Kontorets ressurser som er 

nødvendige for å gjennomføre virksomheten til 

komiteene nevnt i artikkel 56 nr. 1, herunder å 

gjøre egnet vitenskapelig og teknisk støtte 

tilgjengelig for disse komiteene og gjøre egnet 

teknisk støtte tilgjengelig for samordnings-

gruppen,» 

b)  Ny bokstav d) skal lyde: 

«d)  å sikre hensiktsmessig samordning mellom 

komiteene nevnt i artikkel 56 nr. 1, og om 

nødvendig mellom komiteene og samordnings-

gruppen,» 

17.  I artikkel 66 bokstav g) endres «artikkel 67» til 

«artikkel 68». 

18.  I artikkel 67 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 skal første ledd lyde: 

 «Kontorets inntekter skal bestå av et bidrag fra 

Unionen og de gebyrene som betales av foretakene for 

å få og opprettholde markedsføringstillatelser i 

Unionen og for andre tjenester som Kontoret yter, eller 

av samordningsgruppen med hensyn til utførelsen av 

gruppens oppgaver i samsvar med artikkel 107c, 

107e, 107g, 107k og 107q i direktiv 2001/83/EF.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Virksomhet i forbindelse med legemiddel-

overvåking, drift av kommunikasjonsnett og 

markedsovervåking skal være underlagt permanent 

kontroll av styret for å sikre Kontorets uavhengighet. 

Dette skal ikke være til hinder for at Kontoret kan 

innkreve gebyrer fra innehavere av markedsfø-

ringstillatelser for Kontorets utøvelse av slik 

virksomhet, under forutsetning av at Kontorets 

uavhengighet er fullstendig sikret.» 

19.  Artikkel 82 nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Uten at det berører det unike unionsinnholdet i 

dokumentene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a)-d) og 

artikkel 34 nr. 4 bokstav a)-e), skal denne forordning ikke 

være til hinder for bruk av to eller flere kommersielle 

mønstre for et gitt legemiddel for mennesker som er 

omfattet av én markedsføringstillatelse.» 

20.  I artikkel 83 nr. 6 skal annet punktum lyde: 

 «Artikkel 28 nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse.»  
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21.  Ny artikkel 87a, 87b, 87c og 87d skal lyde: 

«Artikkel 87a 

For å harmonisere utøvelsen av virksomhet knyttet til 

legemiddelovervåking fastsatt i denne forordning, skal 

Kommisjonen som fastsatt i artikkel 108 i direktiv 

2001/83/EF, vedta gjennomføringstiltak på følgende 

områder: 

a)  innholdet i og vedlikeholdet av hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet som oppbevares av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

b)  minstekravene til kvalitetssystemet for Kontorets 

utøvelse av virksomhet knyttet til legemid-

delovervåking, 

c)  bruk av terminologi, formater og standarder som er 

vedtatt internasjonalt for utøvelse av virksomhet 

knyttet til legemiddelovervåking, 

d)  minstekravene til overvåking av opplysningene i 

Eudravigilance-databasen for å avgjøre om det 

foreligger nye risikoer eller risikoer som har endret 

seg, 

e)  formatet for og innholdet i elektronisk overførte 

rapporter om antatte bivirkninger fra medlemsstatene 

og innehavere av markedsføringstillatelser, 

f)  formatet for og innholdet i elektroniske periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter og risikohåndte-

ringsplaner, 

g)  formatet for protokoller, sammendrag og sluttrapporter 

for sikkerhetsundersøkelser etter at tillatelse er gitt. 

Disse tiltakene skal ta hensyn til arbeidet med 

internasjonal harmonisering innenfor legemid-

delovervåking, og skal om nødvendig revideres for å ta 

hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. 

Disse tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 87 nr. 2. 

Artikkel 87b 

1.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 10b skal gis Kommisjonen for et tidsrom på fem 

år fra 1. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest seks 

måneder før utløpet av tidsrommet på fem år. 

Delegeringen av myndighet skal forlenges automatisk for 

tidsrom av like lang varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet trekker den tilbake i 

samsvar med artikkel 87c. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om 

dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter er gitt 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 87c og 87d. 

Artikkel 87c 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

tilbakekalle delegeringen av myndighet nevnt i 

artikkel 10b. 

2.  Det organet som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om delegeringen av myndighet skal 

tilbakekalles, skal etterstrebe å underrette det andre 

organet og Kommisjonen innen rimelig tid før den 

endelige beslutningen tas, og angi hvilken delegert 

myndighet som kan bli tilbakekalt samt mulige årsaker til 

tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, 

opphører. Den får anvendelse umiddelbart eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 87d 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan komme med 

innvendinger mot en delegert rettsakt innen to måneder 

etter at rettsakten er meldt. 

På initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet kan denne 

fristen forlenges med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved 

utløpet av fristen nevnt i nr. 1 har kommet med 

innvendinger mot den delegerte rettsakten, skal den 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende og tre i kraft 

på den datoen som er fastsatt i rettsakten. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke vil komme med innvendinger. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet kommer med 

innvendinger mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den ikke tre i kraft. Det organet som 

kommer med innvendinger, skal angi årsakene til 

innvendingene mot den delegerte rettsakten.»  
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Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 1394/2007 

Artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1394/2007 skal lyde: 

«3.  Kontorets daglige leder skal sikre hensiktsmessig 

samordning mellom Komiteen for avanserte terapier og 

Kontorets andre komiteer, særlig Komiteen for legemidler for 

mennesker, Komiteen for legemiddelovervåking, Komiteen for 

legemidler mot sjeldne sykdommer, deres arbeidsgrupper og 

andre rådgivende vitenskapsgrupper.» 

 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelser 

1.  Forpliktelsen til innehaveren av markedsføringstillatelsen 

til å vedlikeholde og på anmodning gjøre tilgjengelig et 

hoveddokument for legemiddelovervåkingssystemet med 

hensyn til ett eller flere legemidler for mennesker fastsatt i 

artikkel 104 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF, endret ved 

direktiv 2010/84/EU, som får anvendelse på legemidler for 

mennesker godkjent i samsvar med forordning (EF) 

nr. 726/2004 i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, endret ved denne forordning, får anvendelse på 

markedsføringstillatelser utstedt før 2. juli 2012 fra og med: 

a)  datoen da disse markedsføringstillatelsene fornyes, eller 

b)  utløpet av et tidsrom på tre år fra 2. juli 2012, 

alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

2.  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 107m-107q i direktiv 

2001/83/EF, endret ved direktiv 2010/84/EU, som får 

anvendelse i henhold til artikkel 28b i forordning (EF) 

nr. 726/2004, endret ved denne forordning, får anvendelse bare 

på studier som innledes etter 2. juli 2012. 

3.  Kontorets forpliktelse i henhold til artikkel 28c nr. 1 annet 

ledd i forordning (EF) nr. 726/2004, endret ved denne 

forordning, får anvendelse så snart styret kunngjør at 

Eudravigilance-databasen er fullt funksjonsdyktig. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. juli 2012. 

Utferdiget i Strasbourg, 15. desember 2010. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK O. CHASTEL 

President Formann 

 __________  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/157 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/84/EU 

av 15. desember 2010 

om endring med hensyn til legemiddelovervåking av direktiv 2001/83/EF om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

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) og 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsyn(3), 

etter den ordinære regelverksprosessen(4), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 

6. november 2001 om innføring av et felles-

skapsregelverk for legemidler for mennesker( 5 ) 

fastsettes harmoniserte regler for godkjenning, kontroll 

og overvåking av legemidler for mennesker i Unionen. 

2)  Av hensyn til vern av folkehelsen er det nødvendig med 

regler for legemiddelovervåking for å kunne forebygge, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 31.12.2010,  

s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 11. 

(1) EUT C 306 av 16.12.2009, s. 28. 

(2) EUT C 79 av 27.3.2010, s. 50. 

(3) EUT C 229 av 23.9.2009, s. 19. 

(4) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 [ennå ikke 

offentliggjort i EUT] og rådsbeslutning av 29. november 2010. 

(5) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

påvise og vurdere bivirkninger av legemidler som er 

brakt i omsetning i Unionen, ettersom legemidlenes 

fullstendige sikkerhetsprofil ikke er kjent før produktene 

er brakt i omsetning. 

3)  På grunnlag av de erfaringene som er gjort, og etter 

Kommisjonens vurdering av Unionens system for 

legemiddelovervåking, er det blitt klart at det er 

nødvendig å treffe tiltak for å bedre gjennomføringen av 

unionsretten om overvåking av legemidler. 

4)  Selv om hovedformålet med reguleringen av legemidler 

er vern av folkehelsen, bør dette målet nås ved hjelp av 

midler som ikke er til hinder for fritt varebytte av sikre 

legemidler i Unionen. Vurderingen av Unionens system 

for legemiddelovervåking har vist at medlemsstatenes 

ulike tiltak når det gjelder legemidlers sikkerhet, hindrer 

fritt varebytte for legemidler. For å forebygge eller 

fjerne disse hindringene bør de eksisterende 

bestemmelsene om legemiddelovervåking på unionsplan 

styrkes og rasjonaliseres. 

5)  Av klarhetshensyn bør definisjonen av begrepet 

«bivirkning» endres, slik at det ikke bare omfatter 

skadelige og utilsiktede virkninger som følge av 

godkjent bruk av et legemiddel i normale doser, men 

også ved medisineringsfeil og bruk av legemiddelet som 

ikke er omfattet av vilkårene i markedsføringstillatelsen, 

herunder feilbruk og misbruk av legemiddelet. Mistanke 

om bivirkninger av et stoff, det vil si at det i det minste 

er en rimelig mulighet for at det er en 

årsakssammenheng mellom et legemiddel og en uønsket 

virkning, bør være tilstrekkelig grunn til å rapportere 

om dette. Derfor bør begrepet «antatt bivirkning» 

brukes når det vises til rapporteringsplikt. Med 

forbehold for Unionens og nasjonale bestemmelser om 

og framgangsmåter for fortrolig behandling av 

medisinske opplysninger bør medlemsstatene sørge for 

at personopplysninger i forbindelse med antatte 

bivirkninger, herunder bivirkninger tilknyttet 

medisineringsfeil, rapporteres og behandles på en 

fortrolig måte. Dette bør ikke påvirke medlemsstatenes 

forpliktelser til gjensidig å utveksle opplysninger om 

2017/EØS/58/24 
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legemiddelovervåkingsspørsmål, eller deres plikt til å 

offentliggjøre viktige opplysninger om bekymringer på 

grunnlag av legemiddelovervåking. Prinsippet om 

fortrolighet bør heller ikke påvirke de berørte 

personenes strafferettslige plikt til å framlegge 

opplysninger. 

6)  Forurensningen av vann og jord med legemiddelrester er 

i ferd med å bli et miljøproblem. Medlemsstatene bør 

vurdere tiltak for å overvåke og evaluere risikoen  

for miljøvirkninger av slike legemidler, herunder 

legemidler som kan få innvirkning på folkehelsen. 

Kommisjonen bør bl.a. på grunnlag av opplysninger fra 

Det europeiske legemiddelkontor, Det europeiske 

miljøvernbyrå og medlemsstatene, utarbeide en rapport 

om problemets omfang samt en vurdering av om det er 

nødvendig å endre Unionens regelverk for legemidler 

eller annet relevant unionsregelverk. 

7)  Innehaveren av en markedsføringstillatelse bør opprette 

et legemiddelovervåkingssystem for å sikre kontrollen 

og tilsynet med et eller flere av sine godkjente 

legemidler, og registrere opplysningene i dette 

systemets hoveddokument som alltid bør være 

tilgjengelig for kontroll. Vedkommende myndigheter 

bør påta seg å holde tilsyn med disse systemene for 

legemiddelovervåking. Søknader om markedsfø-

ringstillatelse bør derfor vedlegges en kort beskrivelse 

av det tilhørende legemiddelovervåkingssystemet med 

en henvisning til hvor systemets hoveddokument finnes 

og er tilgjengelig for kontroll fra vedkommende 

myndigheter. 

8)  Innehavere av markedsføringstillatelser bør planlegge 

tiltak for legemiddelovervåking for hvert enkelt 

legemiddel innenfor rammen av et risikohåndte-

ringssystem. Tiltakene bør stå i forhold til den fastslåtte 

risikoen, den potensielle risikoen og behovet for 

ytterligere opplysninger om legemiddelet. Det bør også 

sikres at alle sentrale tiltak i et risikohåndteringssystem 

blir vilkår for markedsføringstillatelsen. 

9)  Fra et folkehelseperspektiv er det nødvendig å utfylle de 

opplysningene som er tilgjengelige på godkjennings-

tidspunktet, med tilleggsopplysninger om sikkerheten 

og i visse tilfeller virkningen av godkjente legemidler. 

Vedkommende myndigheter bør derfor ha myndighet til 

å pålegge innehavere av markedsføringstillatelser en 

forpliktelse til å foreta sikkerhets- og virkningsstudier 

etter at tillatelsen er gitt. Det bør være mulig å pålegge 

denne forpliktelsen i forbindelse med at markedsfø-

ringstillatelsen blir utstedt eller senere, og den bør være 

et vilkår for markedsføringstillatelsen. Målet for disse 

studiene kan være å samle inn opplysninger som gjør 

det mulig å vurdere legemidlers sikkerhet og virkning i 

daglig medisinsk praksis. 

10)  Det er avgjørende at et forbedret system for 

legemiddelovervåking ikke fører til forhastet utstedelse 

av markedsføringstillatelser. Godkjenning av visse 

legemidler er imidlertid underlagt et krav om ytterligere 

overvåking. Dette omfatter alle legemidler med  

et nytt virksomt stoff og biologiske legemidler,  

herunder biotilsvarende legemidler, som prioriteres når 

det gjelder legemiddelovervåking. Vedkommende 

myndigheter kan også kreve ytterligere overvåking av 

bestemte legemidler som er underlagt en forpliktelse om 

at det skal utføres en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er 

gitt, eller som er underlagt vilkår eller begrensninger 

med hensyn til sikker og effektiv bruk av legemiddelet. 

Legemidler som er underlagt ytterligere overvåking,  

bør merkes med et svart symbol og en egnet 

standardforklaring i preparatomtalen og i paknings-

vedlegget. En offentlig tilgjengelig liste over disse 

legemidlene som er underlagt ytterligere overvåking, 

bør ajourføres av Det europeiske legemiddelkontor som 

ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

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(1) (heretter kalt «Kontoret»). 

11)  Kommisjonen bør i samarbeid med Kontoret og 

vedkommende nasjonale myndigheter og etter samråd 

med organisasjoner som representerer pasienter, 

forbrukere, leger og farmasøyter, sykeforsikrings-

selskaper og andre berørte parter, framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en vurderingsrapport om 

preparatomtalenes og pakningsvedleggenes leselighet 

og deres verdi for helsepersonell og offentligheten. Etter 

at disse opplysningene er analysert, bør Kommisjonen 

om nødvendig framlegge forslag til forbedring av 

utformingen av og innholdet i preparatomtalene og 

pakningsvedleggene for å sikre at de utgjør en verdifull 

informasjonskilde for henholdsvis helsepersonell og 

offentligheten. 

12)  Erfaring har vist at det bør klargjøres hvilket ansvar 

innehavere av markedsføringstillatelser har når det 

gjelder legemiddelovervåking av godkjente legemidler. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen bør være 

ansvarlig for fortløpende å overvåke at legemidlene er 

sikre, underrette myndighetene om alle endringer som 

kan påvirke markedsføringstillatelsen, og sikre at 

preparatinformasjonen er ajourført. Ettersom legemidler 

kan brukes på en måte som ikke er i henhold til 

vilkårene for markedsføringstillatelsen, bør ansvaret til 

innehaveren av markedsføringstillatelsen omfatte å 

legge fram alle tilgjengelige opplysninger, herunder 

resultater av kliniske utprøvinger eller andre studier, 

samt å rapportere all bruk av legemiddelet som ikke er i 

henhold til vilkårene for markedsføringstillatelsen. Det 

er også hensiktsmessig å sikre at det tas hensyn til alle 

  

(1) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/159 

 

relevante opplysninger som er samlet inn om 

legemiddelets sikkerhet i forbindelse med fornyelse av 

markedsføringstillatelsen. 

13)  For å sikre tett samarbeid mellom medlemsstatene på 

området legemiddelovervåking bør mandatet for 

samordningsgruppen nedsatt ved artikkel 27 i direktiv 

2001/83/EF utvides til å omfatte undersøkelse av 

spørsmål om legemiddelovervåking av alle legemidler 

som er godkjent av medlemsstatene. For å kunne utføre 

de nye oppgavene bør samordningsgruppen styrkes 

ytterligere ved at det vedtas klare regler for hvilken 

sakkunnskap som kreves, framgangsmåter for å oppnå 

enighet eller innta holdninger, innsyn, uavhengighet og 

taushetsplikt for medlemmene samt behovet for 

samarbeid mellom Unionen og nasjonale organer. 

14)  For å sikre det samme nivået av vitenskapelig 

sakkunnskap når det skal tas beslutninger på området 

legemiddelovervåking både på unionsplan og på 

nasjonalt plan, bør samordningsgruppen anvende 

anbefalinger fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking når den utfører sine 

overvåkingsoppgaver. 

15)  For å unngå dobbeltarbeid bør samordningsgruppen bli 

enige om en samlet holdning ved vurderinger av 

overvåking av legemidler som er godkjent i mer enn en 

medlemsstat. Dersom samordningsgruppen er kommet 

til enighet, bør det være tilstrekkelig til at tiltak for 

legemiddelovervåking kan gjennomføres i hele 

Unionen. Dersom samordningsgruppen ikke kommer til 

enighet, bør Kommisjonen ha myndighet til å vedta 

nødvendige regulerende tiltak som retter seg til 

medlemsstatene, når det gjelder markedsføringstillatel-

sen. 

16)  Det bør også foretas en enkelt vurdering når det gjelder 

spørsmål om legemiddelovervåking for legemidler som 

er godkjent av medlemsstatene, og legemidler som er 

godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004. I 

slike tilfeller bør Kommisjonen vedta harmoniserte 

tiltak for alle aktuelle legemidler på grunnlag av en 

vurdering på unionsplan. 

17)  Medlemsstatene bør opprette et legemiddelover-

våkingssystem for å samle inn opplysninger som er 

nyttige for overvåkingen av legemidler, herunder 

opplysninger om antatte bivirkninger som følge av bruk 

av legemiddelet i henhold til vilkårene i markedsfø-

ringstillatelsen og bruk som ikke er omfattet 

av vilkårene i markedsføringstillatelsen, som overdose, 

feilbruk, misbruk og medisineringsfeil samt antatte 

bivirkninger i forbindelse med eksponering i arbeidet. 

Medlemsstatene bør sikre kvaliteten på legemiddelover-

våkingssystemet gjennom oppfølging av tilfeller av 

antatte bivirkninger. For dette formålet bør 

medlemsstatene opprette et fast legemiddelover-

våkingssystem, bygget på egnet sakkunnskap, slik at 

forpliktelsene i henhold til dette direktiv kan oppfylles 

fullt ut. 

18)  For ytterligere å forbedre samordningen av ressursene 

mellom medlemsstatene bør medlemsstatene ha 

myndighet til å delegere visse deler av legemiddelover-

våkingen til en annen medlemsstat. 

19)  For å forenkle rapporteringen av antatte bivirkninger  

bør innehavere av markedsføringstillatelser og 

medlemsstatene rapportere disse bivirkningene bare til 

Unionens database for legemiddelovervåking og 

datanett som er nevnt i artikkel 57 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 726/2004 («Eudravigilance-

databasen»). Eudravigilance-databasen bør være utrustet 

slik at den umiddelbart videresender rapporter om 

antatte bivirkninger som mottas fra innehavere av 

markedsføringstillatelser, til de medlemsstatene på hvis 

territorium bivirkningen forekom. 

20)  For å skape større innsyn i legemiddelovervåkingen bør 

medlemsstatene opprette og vedlikeholde nettportaler 

for legemidler. For samme formål bør innehavere av 

markedsføringstillatelser på forhånd eller samtidig 

varsle vedkommende myndigheter om sikkerhets-

meldinger, og vedkommende myndigheter bør også 

underrette hverandre på forhånd om sikkerhets-

meldinger. 

21)  Unionsreglene om legemiddelovervåking bør fortsatt 

bygge på den avgjørende rollen som helsepersonell 

spiller når det gjelder overvåking av legemidlenes 

sikkerhet, og bør ta hensyn til det faktum at pasienter 

også er i en stilling der de kan rapportere antatte 

bivirkninger av legemidler. Det bør derfor tilrettelegges 

for at både helsepersonell og pasienter kan rapportere 

antatte bivirkninger av legemidler, og metoder for denne 

rapporteringen bør stilles til rådighet for dem. 

22)  Ettersom alle opplysninger om antatte bivirkninger skal 

sendes direkte til Eudravigilance-databasen, bør 

virkeområdet for de periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapportene endres, slik at de inneholder en analyse av 

nytte-risiko-forholdet for et legemiddel i stedet for en 

utførlig oversikt over rapporter om enkelttilfeller som 

allerede er sendt til Eudravigilance-databasen.  
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23)  Forpliktelsene som pålegges når det gjelder periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter, bør stå i forhold til 

risikoen som er forbundet med legemidlene. Periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter bør derfor knyttes til 

risikohåndteringssystemet for nylig godkjente 

legemidler, og rutinemessig rapportering bør ikke være 

nødvendig for generiske legemidler, legemidler som 

inneholder et virksomt stoff som det er dokumentert 

veletablert medisinsk bruk for, homeopatiske legemidler 

eller registrerte plantelegemidler til tradisjonell bruk. Av 

hensyn til folkehelsen bør vedkommende myndigheter 

imidlertid kreve periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapporter for slike legemidler når det oppstår 

bekymringer i forbindelse med opplysninger fra 

legemiddelovervåking eller som følge av mangel på 

tilgjengelige sikkerhetsopplysninger når det berørte 

virksomme stoffet hovedsakelig brukes i legemidler 

som det ikke rutinemessig kreves periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for. 

24)  Det er nødvendig å øke vedkommende myndigheters 

felles utnyttelse av ressurser til vurdering av de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene. Det bør 

fastsettes bestemmelser om at det bare foretas en enkelt 

vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

for legemidler som er godkjent i mer enn en 

medlemsstat. Det bør videre fastsettes framgangsmåter 

for å angi samme hyppighet og datoer for innsending av 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter for alle 

legemidler som inneholder det samme virksomme 

stoffet eller den samme kombinasjonen av virksomme 

stoffer. 

25)  Når det er foretatt en enkelt vurdering av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter, bør alle tiltak som følger 

av vurderingen, og som gjelder opprettholdelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av de berørte 

markedsføringstillatelsene, vedtas etter en unionsfram-

gangsmåte som fører til et harmonisert resultat. 

26)  Medlemsstatene bør automatisk framlegge visse 

sikkerhetsspørsmål vedrørende legemidler for Kontoret 

for å få en vurdering som dekker hele Unionen. Med 

henblikk på å vedta harmoniserte tiltak i hele  

Unionen bør det derfor fastsettes regler for en 

vurderingsframgangsmåte for Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking og for 

oppfølgingen av de berørte markedsføringstillatelsene. 

27)  I forbindelse med klargjøringen og styrkingen av 

bestemmelsene om virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking i direktiv 2001/83/EF, er det også 

hensiktsmessig å klargjøre nærmere framgangsmåtene 

for alle unionsdekkende vurderinger av sikkerhets-

spørsmål som gjelder legemidler, etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt. For dette formål bør antallet 

framgangsmåter for unionsdekkende vurdering 

begrenses til to, der den ene muliggjør en rask vurdering 

og bør anvendes når det anses som nødvendig å treffe 

hastetiltak. Uavhengig av om framgangsmåten for 

hastesaker eller den normale framgangsmåten anvendes, 

og uavhengig av om legemiddelet er godkjent gjennom 

den sentraliserte eller desentraliserte framgangsmåten, 

skal Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking alltid framlegge sin anbefaling 

når årsaken til å treffe tiltak er basert på opplysninger 

fra legemiddelovervåking. Det er hensiktsmessig at 

samordningsgruppen og Komiteen for legemidler for 

mennesker anvender denne anbefalingen når de vurderer 

spørsmålet. 

28)  Det er nødvendig å innføre harmoniserte veiledende 

prinsipper for og regulert tilsyn med sikkerhetsstudier 

som utføres etter at markedsføringstillatelse er gitt, og 

som vedkommende myndigheter krever, som er ikke-

intervenerende, som innledes, gjennomføres eller 

finansieres av innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

og som innebærer innsamling av opplysninger fra 

pasienter eller helsepersonell, og som derfor faller 

utenfor virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming 

av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 

klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger 

av legemidler for mennesker( 1 ). Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking 

skal ha ansvar for tilsynet med slike studier. Studier 

etter at markedsføringstillatelse er gitt som er krevet av 

bare en vedkommende myndighet, og som skal foretas i 

bare en medlemsstat, bør overvåkes av vedkommende 

nasjonale myndighet i medlemsstaten der studien skal 

foretas. Med henblikk på å vedta harmoniserte tiltak i 

hele Unionen bør det også fastsettes bestemmelser om 

oppfølging ved behov av de berørte markedsfø-

ringstillatelsene. 

29)  For å håndheve bestemmelsene om legemid-

delovervåking bør medlemsstatene sikre at innehavere 

av markedsføringstillatelser som ikke overholder 

forpliktelsene ved legemiddelovervåking, ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. Dersom vilkårene 

i markedsføringstillatelsen ikke er oppfylt innen den 

angitte fristen, bør vedkommende nasjonale 

myndigheter ha myndighet til å ta markedsfø-

ringstillatelsen opp til ny vurdering.  

  

(1) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34. 
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30)  Av hensyn til folkehelsen bør vedkommende nasjonale 

myndigheters virksomhet i forbindelse med legemid-

delovervåking få tilstrekkelig finansiering. Det bør 

sikres at tilstrekkelig finansiering er mulig for 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking ved 

å gi vedkommende nasjonale myndigheter myndighet til 

kreve inn gebyrer fra innehavere av markedsfø-

ringstillatelser. Styringen av disse innsamlede midlene 

bør imidlertid alltid kontrolleres av vedkommende 

nasjonale myndigheter for å garantere uavhengighet i 

utøvelsen av virksomheten i forbindelse med legemid-

delovervåkingen. 

31)  Det bør være mulig for medlemsstatene på visse vilkår å 

tillate de relevante aktørene å avvike fra visse 

bestemmelser i direktiv 2001/83/EF om merking og 

emballering for å kunne løse alvorlige tilgjengelighets-

problemer ved en mulig mangel eller knapphet på 

godkjente legemidler eller legemidler som er brakt i 

omsetning. 

32)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å bedre 

sikkerheten knyttet til legemidler som er brakt i 

omsetning i Unionen på en harmonisert måte i alle 

medlemsstater, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor, på grunn av tiltakenes 

omfang, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

33)  Dette direktiv får anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1) og forordning 

(EF) nr. 45/2001/EF av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 

organer og om fri utveksling av slike opplysninger(2). 

For å kunne påvise, vurdere, forstå og forebygge 

bivirkninger samt å kunne identifisere og treffe tiltak for 

å redusere risikoene og øke fordelene ved legemidler 

med tanke på å vern folkehelsen, bør det være mulig å 

behandle personopplysninger i Eudravigilance-systemet 

samtidig som Unionens regelverk for vern av 

personopplysninger overholdes. Målsetningen om å 

verne folkehelsen er av vesentlig interesse for 

offentligheten, og behandling av personopplysninger er 

derfor berettiget dersom identifiserbare helse-

opplysninger behandles bare når det er nødvendig, og 

bare når de berørte partene vurderer nødvendigheten av 

dette i hver fase av legemiddelovervåkingen. 

34)  Bestemmelsene om overvåking av legemidler i direktiv 

2001/83/EF utgjør særskilte bestemmelser i henhold til 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

artikkel 15 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av 

kravene til akkreditering og markedstilsyn for markeds-

føring av produkter(3). 

35)  Virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking i 

henhold til dette direktiv krever at det fastsettes 

ensartede vilkår når det gjelder innhold og vedlikehold 

av legemiddelovervåkingssystemets hoveddokument 

samt minstekrav til kvalitetssystemet for virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som utøves av 

vedkommende nasjonale myndigheter og innehavere av 

markedsføringstillatelser, bruken av internasjonalt 

godkjent terminologi, formater og standarder for 

utøvelse av virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking og minstekrav til overvåking av 

opplysningene i Eudravigilance-databasen for å 

bestemme om det har oppstått ny risiko eller risikoen er 

endret. Formatet for og innholdet i den elektroniske 

overføringen av opplysninger om antatte bivirkninger 

fra medlemsstatene og innehaverne av 

markedsføringstillatelser, formatet for og innholdet i 

elektroniske periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

og risikohåndteringsplaner samt formatet for 

protokoller, sammendrag og sluttrapporter for 

sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er gitt, 

bør også fastsettes. I samsvar med artikkel 291 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

skal regler og allmenne prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet fastsettes på forhånd ved en 

forordning som vedtas etter den ordinære 

regelverksprosessen. I påvente av at nevnte nye 

forordning vedtas, får rådsbeslutning 1999/468/EF av 

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen( 4 ) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, 

som ikke lenger får anvendelse. 

36)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte for å utfylle 

bestemmelsene i artikkel 21a og 22a i direktiv 

2001/83/EF. Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta 

tilleggstiltak som fastsetter når det kan være nødvendig 

å utføre studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

37)  I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(5) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Unionens interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

38)  Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres —  

  

(3) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(5) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2001/83/EF 

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 11 skal lyde: 

«11. Bivirkning: en reaksjon på et legemiddel som er 

skadelig og utilsiktet.» 

b)  Nr. 14 utgår. 

c)  Nr. 15 skal lyde: 

«15. Sikkerhetsstudie etter at markedsføringstillatelse 

er gitt: en studie av et godkjent legemiddel 

foretatt med sikte på å identifisere, karakterisere 

eller kvantifisere en sikkerhetsrisiko, bekrefte 

legemiddelets sikkerhetsprofil eller måle 

effektiviteten av risikohåndteringstiltak.» 

d)  Nye nummer skal lyde: 

«28b. Risikohåndteringssystem: et sett av former for 

virksomhet og inngrep i forbindelse med 

legemiddelovervåking som er utformet for å 

identifisere, karakterisere, forhindre eller 

minske risiko knyttet til et legemiddel, 

herunder en vurdering av hvorvidt slike former 

for virksomhet og inngrep er effektive. 

28c. Risikohåndteringsplan: en utførlig beskrivelse 

av risikohåndteringssystemet. 

28d. Legemiddelovervåkingssystem: et system som 

brukes av innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen og av medlemsstatene til å 

ivareta oppgaver og ansvar som er oppført i 

avdeling IX, og som er utformet for å overvåke 

sikkerheten for godkjente legemidler og påvise 

eventuelle endringer i nytte-risiko-forholdet. 

28e. Hoveddokument for legemiddelovervåkings-

systemet: en utførlig beskrivelse av legemid-

delovervåkingssystemet som innehaveren av 

markedsføringstillatelsen bruker i forbindelse 

med ett eller flere godkjente legemidler.» 

2.  I artikkel 8 nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav ia) skal lyde: 

«ia)  en oversikt over søkerens legemiddelovervå-

kingssystem som skal omfatte følgende 

elementer: 

— dokumentasjon på at søkeren har til rådighet 

en kvalifisert person som skal ha ansvar for 

legemiddelovervåkingen, 

— navnet på de medlemsstatene der den 

kvalifiserte personen er bosatt og utfører 

oppgavene sine, 

— den kvalifiserte personens kontaktopplys-

ninger, 

— en erklæring undertegnet av søkeren om at 

vedkommende har de nødvendige midlene til 

å ivareta oppgavene og ansvaret som er 

oppført i avdeling IX, 

— en henvisning til stedet der hoveddokumentet 

for legemiddelovervåkingssystemet oppbeva-

res.» 

b)  Følgende bokstav innsettes etter bokstav ia): 

«iaa)  risikohåndteringsplanen som beskriver 

risikohåndteringssystemet som søkeren vil 

innføre for det aktuelle legemiddelet, samt et 

sammendrag av dette.» 

c)  Bokstav l) skal lyde: 

«l)  kopier av følgende: 

— eventuelle tillatelser til å markedsføre 

legemiddelet i en annen medlemsstat eller i en 

tredjestat, et sammendrag av sikkerhets-

opplysningene, herunder opplysningene i de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene, 

når disse foreligger, og rapporter om antatte 

bivirkninger, sammen med en liste over de 

medlemsstatene der en søknad om tillatelse 

inngitt i samsvar med dette direktiv, er til 

behandling, 

— preparatomtalen som foreslått av søkeren i 

samsvar med artikkel 11 eller godkjent av 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten i 

samsvar med artikkel 21, og pakningsved-

legget som foreslått i samsvar med artikkel 59 

eller godkjent av vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten i samsvar med artikkel 61, 

— nærmere opplysninger om eventuelle vedtak 

om avslag på søknad om tillatelse, i Unionen 

eller i en tredjestat, med begrunnelse for 

vedtakene.» 

d)  Bokstav n) oppheves. 

e)  I annet ledd tilføyes følgende punktum: 

 «Risikohåndteringssystemet som er nevnt i første ledd 

bokstav iaa), skal stå i forhold til legemiddelets 

identifiserte risiko og mulige risiko samt behovet for 

sikkerhetsopplysninger etter at markedsføringstillatelse 

er gitt. 

 Opplysningene som er nevnt i første ledd, skal 

ajourføres dersom og når det er relevant.»  

3.  I artikkel 11 skal nye ledd lyde: 

 «For legemidler som er oppført i listen nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal preparatomtalen 

inneholde følgende opplysning: «Dette legemiddelet er 

underlagt ytterligere overvåking.» Foran opplysningen skal 
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det stå et svart symbol som nevnt i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 726/2004, og etter opplysningen skal det stå en 

relevant standardforklaring. 

 For alle legemidler skal det tilføyes en standardtekst som 

uttrykkelig ber helsepersonell om å rapportere antatte 

bivirkninger i samsvar med det nasjonale frivillige 

rapporteringssystemet nevnt i artikkel 107a nr. 1. Ulike 

rapporteringsmåter, herunder elektronisk rapportering, skal 

være tilgjengelige i samsvar med artikkel 107a nr. 1 annet 

ledd.» 

4.  Artikkel 16g nr. 1 skal lyde: 

«1.  Artikkel 3 nr. 1 og 2, artikkel 4 nr. 4, artikkel 6 nr. 1, 

artikkel 12, artikkel 17 nr. 1, artikkel 19, 20, 23, 24, 25, 40-

52, 70-85, 101-108b, artikkel 111 nr. 1 og 3, artikkel 112, 

116, 117, 118, 122, 123, 125, artikkel 126 annet ledd og 

artikkel 127 i dette direktiv samt kommisjonsdirektiv 

2003/94/EF av 8. oktober 2003 om fastsettelse av prinsipper 

og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler 

for mennesker og prøvingspreparater for mennesker(*) får 

tilsvarende anvendelse på registreringer av tradisjonell bruk 

som er innvilget i samsvar med dette kapittel. 

_____________ 

(*) EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22.» 

5.  I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 annet ledd erstattes ordene «artikkel 27» med 

ordene «artikkel 28». 

b)  I nr. 2 erstattes ordene «artikkel 27» med ordene 

«artikkel 28». 

6.  I artikkel 18 erstattes ordene «artikkel 27» med ordene 

«artikkel 28». 

7.  I artikkel 21 skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal 

umiddelbart offentliggjøre markedsføringstillatelsen 

sammen med pakningsvedlegget, preparatomtalen og alle 

vilkår som er fastsatt i samsvar med artikkel 21a, 22 og 22a, 

samt alle frister for oppfyllelse av disse vilkårene for hvert 

legemiddel som de har godkjent. 

4.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal utarbeide en 

vurderingsrapport og gi kommentarer til søknadsmaterialet 

med hensyn til resultatene av de farmasøytiske og 

prekliniske utprøvingene, de kliniske utprøvingene, 

risikohåndteringssystemet og legemiddelovervåkingssys-

temet for det aktuelle legemiddelet. Vurderingsrapporten 

skal ajourføres når det foreligger nye opplysninger av 

betydning for vurderingen av det aktuelle legemiddelets 

kvalitet, sikkerhet eller virkning. 

 Vedkommende nasjonale myndigheter skal umiddelbart 

offentliggjøre vurderingsrapporten sammen med sin 

begrunnelse for uttalelsen, etter å ha fjernet alle 

opplysninger av kommersielt fortrolig art. Begrunnelsen 

skal angis separat for hver indikasjon det er søkt for. 

 Den offentlige vurderingsrapporten skal omfatte et 

sammendrag skrevet slik at allmennheten lett kan forstå det. 

Sammendraget skal særlig omfatte en del som omhandler 

vilkårene for bruken av legemiddelet.» 

8.  Følgende artikkel innsettes: 

«Artikkel 21a 

 I tillegg til bestemmelsene fastsatt i artikkel 19 kan det 

utstedes markedsføringstillatelse for et legemiddel dersom 

ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  det skal treffes visse tiltak for å garantere sikker bruk av 

legemiddelet som skal inngå i risikohåndterings-

systemet, 

b)  det skal foretas sikkerhetsstudier etter at markeds-

føringstillatelse er gitt, 

c) forpliktelser om registrering eller rapportering av 

antatte bivirkninger som er strengere enn forpliktelsene 

som er nevnt i avdeling IX, skal oppfylles, 

d)  andre vilkår eller restriksjoner for en sikker og effektiv 

bruk av legemiddelet skal overholdes, 

e)  det skal finnes et tilfredsstillende legemiddelover-

våkingssystem, 

f)  det skal foretas studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt dersom det er avdekket 

bekymring over enkelte sider ved legemiddelets 

virkning og denne først kan avhjelpes etter at produktet 

er brakt i omsetning. Denne forpliktelsen til å foreta 

slike studier skal være basert på de delegerte rettsaktene 

som er vedtatt i henhold til artikkel 22b, idet det tas 

hensyn til de vitenskapelige retningslinjene nevnt i 

artikkel 108a. 

 I markedsføringstillatelsen skal det om nødvendig fastsettes 

frister for å oppfylle disse vilkårene.»  
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9.  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

 I særlige tilfeller og etter samråd med søkeren kan 

markedsføringstillatelsen utstedes på visse vilkår, særlig 

knyttet til legemiddelets sikkerhet, underretning til 

vedkommende nasjonale myndigheter om enhver hendelse 

knyttet til bruken samt tiltak som skal treffes. 

 Markedsføringstillatelsen kan utstedes av objektive, 

kontrollerbare grunner bare dersom søkeren kan påvise at 

det er umulig å framlegge utfyllende opplysninger om 

legemiddelets virkning og sikkerhet under normale 

bruksvilkår, og skal bygge på en av begrunnelsene fastsatt i 

vedlegg I. 

 Opprettholdelse av markedsføringstillatelsen skal være 

avhengig av den årlige revurderingen av disse vilkårene.» 

10.  Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 22a 

1.  Etter at markedsføringstillatelsen er utstedt, kan 

vedkommende nasjonale myndighet pålegge innehaveren 

av markedsføringstillatelsen en forpliktelse til å: 

a)  foreta en sikkerhetsstudie etter at markedsførings-

tillatelse er gitt, dersom det er bekymring over risikoen 

ved et godkjent legemiddel. Dersom samme 

bekymring gjelder mer enn ett legemiddel, skal 

vedkommende nasjonale myndighet, etter samråd med 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking, oppfordre de berørte 

innehaverne av markedsføringstillatelsene til å foreta 

en felles sikkerhetsstudie etter at markedsførings-

tillatelsene er gitt, 

b)  foreta en studie av virkning etter at tillatelse er gitt, 

når kunnskapen om sykdommen eller den kliniske 

metoden viser at tidligere virkningsvurderinger 

kanskje må endres i vesentlig grad. Forpliktelsen til å 

foreta en studie av virkning etter at markeds-

føringstillatelse er gitt skal være basert på de delegerte 

rettsaktene som er vedtatt i henhold til artikkel 22b, 

idet det tas hensyn til den vitenskapelige veiledningen 

nevnt i artikkel 108a. 

 Påleggelsen av en slik forpliktelse skal begrunnes behørig, 

underrettes skriftlig og skal omfatte formålet med og 

tidsrammen for å framlegge og foreta studien. 

2.  Vedkommende nasjonale myndighet skal gi 

innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet til å 

framlegge skriftlige merknader som svar på påleggelsen av 

forpliktelsen innen en frist som myndigheten skal fastsette, 

dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen ber om 

dette innen 30 dager etter at den skriftlige underretningen 

om forpliktelsen er mottatt. 

3.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, 

skal vedkommende nasjonale myndighet trekke tilbake 

eller bekrefte forpliktelsen. Dersom vedkommende 

nasjonale myndighet bekrefter forpliktelsen, skal 

markedsføringstillatelsen endres slik at forpliktelsen 

inngår som et vilkår for markedsføringstillatelsen, og 

risikohåndteringssystemet skal ajourføres i samsvar med 

dette. 

Artikkel 22b 

1.  Med sikte på å bestemme de situasjonene der det kan 

være påkrevd å foreta studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt i henhold til artikkel 21a og 

22a i dette direktiv, kan Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 121a og på vilkårene i 

artikkel 121b og 121c vedta tiltak som utfyller 

bestemmelsene i artikkel 21a og 22a. 

2.  Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, 

skal den handle i samsvar med bestemmelsene i dette 

direktiv. 

Artikkel 22c 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

innarbeide alle vilkår som er nevnt i artikkel 21a, 22 eller 

22a i risikohåndteringssystemet. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kontoret om hvilke 

markedsføringstillatelser som er utstedt på vilkårene i 

henhold til artikkel 21a, 22 eller 22a.» 

11.  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

1.  Etter at en markedsføringstillatelse er utstedt, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen når det gjelder 

framstillingsmåtene og kontrollmetodene nevnt i artikkel 8 

nr. 3 bokstav d) og h) ta hensyn til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling og foreta de endringer som er 

nødvendige for at legemiddelet skal kunne produseres og 

kontrolleres ved hjelp av allment anerkjente vitenskapelige 

metoder. 

Disse endringene skal godkjennes av vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

umiddelbart oversende til vedkommende nasjonale 

myndighet alle nye opplysninger som kan medføre endring 

i de opplysningene eller dokumentene som det er vist til i 

artikkel 8 nr. 3, 10 10a, 10b og 11, eller i artikkel 32 nr. 5 

eller i vedlegg I.  
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Særlig skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndighet om ethvert forbud eller enhver restriksjon 

pålagt av vedkommende myndigheter i en stat der 

legemiddelet er brakt i omsetning, samt om alle nye 

opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

nytte og risiko ved det aktuelle legemiddelet. 

Opplysningene skal omfatte både positive og negative 

resultater av kliniske utprøvinger eller andre studier for 

alle indikasjoner og populasjoner, uavhengig av om de 

inngår i markedsføringstillatelsen, samt opplysninger om 

bruken av legemiddelet dersom denne bruken ikke er 

omfattet av vilkårene i markedsføringstillatelsen. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sikre at 

produktinformasjonen holdes a jour med den nåværende 

vitenskapelige kunnskapen, herunder konklusjonene av 

vurderingene og anbefalingene som er offentliggjort 

gjennom den europeiske nettportalen for legemidler 

fastsatt i samsvar med artikkel 26 i forordning (EF) 

nr. 726/2004. 

4.  For at nytte-risiko-forholdet skal kunne vurderes 

kontinuerlig, kan vedkommende nasjonale myndighet når 

som helst anmode innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen om å framlegge opplysninger som viser at 

nytte-risiko-forholdet fortsatt er gunstig. Enhver slik 

anmodning skal besvares fullstendig og raskt av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Vedkommende nasjonale myndighet kan når som helst 

anmode innehaveren av markedsføringstillatelsen om å 

framlegge en kopi av hoveddokumentet for legemid-

delovervåkingssystemet. Innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen skal framlegge kopien senest sju dager etter 

å ha mottatt anmodningen.» 

12.  I artikkel 24 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «For dette formål skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen gi vedkommende nasjonale 

myndighet en konsolidert utgave av saksdokumentene 

med hensyn til kvalitet, sikkerhet og virkning, 

herunder vurderingen av opplysningene i rapporter om 

antatte bivirkninger og periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som er framlagt i samsvar med 

avdeling IX, og alle endringer som er innført siden 

markedsføringstillatelsen ble utstedt, minst ni måneder 

før gyldigheten av markedsføringstillatelsen opphører 

i samsvar med nr. 1.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Etter en fornyelse skal markedsføringstillatelsen ha 

ubegrenset gyldighet, med mindre vedkommende 

nasjonale myndighet, av berettigede grunner med hensyn 

til legemiddelovervåking, herunder eksponering av et 

utilstrekkelig antall pasienter for det aktuelle legemiddelet, 

beslutter å fornye den for en ytterligere femårsperiode i 

samsvar med nr. 2.» 

13.  Overskriften «Kapittel 4 Framgangsmåte for gjensidig 

anerkjennelse og desentralisert framgangsmåte» utgår. 

14.  I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Det skal opprettes en samordningsgruppe for 

følgende formål: 

a)  å undersøke alle spørsmål knyttet til 

markedsføringstillatelse for et legemiddel i to eller 

flere medlemsstater etter framgangsmåtene fastsatt 

i kapittel 4, 

b)  å undersøke spørsmål knyttet til overvåking av 

legemidler som er godkjent av medlemsstatene, i 

samsvar med artikkel 107c, 107e, 107g, 107k og 

107q, 

c)  å undersøke spørsmål knyttet til endring av 

markedsføringstillatelser for legemidler, som er 

utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 35 nr. 1. 

Kontoret skal ha ansvar for samordningsgruppens 

sekretariat. 

 I utførelsen av legemiddelovervåkingen, herunder 

godkjenning av risikohåndteringssystemer og overvå-

king av effektiviteten ved disse, skal samord-

ningsgruppen anvende den vitenskapelige vurderingen 

og anbefalingene fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking 

som er fastsatt i artikkel 56 nr. 1 bokstav aa) i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Samordningsgruppen skal bestå av en representant 

per medlemsstat, oppnevnt for et tidsrom på tre år som 

kan fornyes. Medlemsstatene kan oppnevne en 

vararepresentant for et tidsrom på tre år som kan 

fornyes. Medlemmene i samordningsgruppen kan være 

ledsaget av sakkyndige. 

 Medlemmer av samordningsgruppen og sakkyndige 

skal, når de utfører oppgavene sine, anvende de 

vitenskapelige og regulerende ressursene som 

vedkommende nasjonale myndigheter har til rådighet. 

Hver vedkommende nasjonale myndighet skal 

overvåke sakkunnskapsnivået på vurderingene som 

foretas, og tilrettelegge for arbeidet til de utnevnte 

komitémedlemmene og de sakkyndige.  
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 Artikkel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 får 

anvendelse på samordningsgruppen når det gjelder 

innsyn og medlemmenes uavhengighet.» 

b)  Følgende ledd innsettes: 

«4.  Kontorets daglige leder eller dennes representant 

og representanter for Kommisjonen skal ha rett til å 

delta i alle møter i samordningsgruppen. 

5.  Medlemmene i samordningsgruppen skal sikre 

hensiktsmessig samordning mellom gruppens 

oppgaver og arbeidet som utføres av vedkommende 

nasjonale myndigheter, herunder de rådgivende 

organene som beskjeftiger seg med markedsfø-

ringstillatelser. 

6.  Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv, skal 

medlemsstatene som er representert i samordnings-

gruppen, gjøre sitt ytterste for å komme til enighet om 

hvilke tiltak som skal treffes. Dersom det ikke kan 

oppnås enighet, skal holdningen til flertallet av 

medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, gjelde. 

7.  Medlemmene i samordningsgruppen skal, også 

etter at mandatet deres har utløpt, ha plikt til ikke å 

bringe videre opplysninger som er av en slik art at de 

er underlagt taushetsplikt.» 

15.  I artikkel 27 skal følgende overskrift innsettes: 

«KAPITTEL 4 

Framgangsmåte for gjensidig godkjenning og 

desentralisert framgangsmåte» 

16.  I artikkel 31 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «Medlemsstatene, Kommisjonen, søkeren eller 

innehaveren av markedsføringstillatelsen skal i særlige 

tilfeller som berører Unionens interesse, legge fram 

saken for Komiteen med henblikk på anvendelse av 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, 33 og 34, før det 

gjøres et vedtak angående en søknad om, en 

midlertidig oppheving av eller en tilbakekalling av en 

markedsføringstillatelse eller vedrørende en hvilken 

som helst annen endring av en markedsføringstillatelse 

som synes nødvendig.» 

b)  Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

 «Dersom framleggelsen er en følge av vurderingen av 

opplysninger fra overvåking av et godkjent 

legemiddel, skal saken henvises til Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking, og artikkel 107j nr. 2 kan få anvendelse. Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal komme med en anbefaling 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 32. Den 

endelige anbefalingen skal oversendes til Komiteen 

for legemidler for mennesker eller samordnings-

gruppen, etter hva som er relevant, og 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 107k får 

anvendelse. 

 Dersom det anses som nødvendig å treffe hastetiltak, 

får imidlertid framgangsmåten fastsatt i artikkel 1071i-

k anvendelse.» 

17.  Artikkel 36 oppheves. 

18.  I artikkel 59 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  en beskrivelse av bivirkningene som kan 

oppstå ved vanlig bruk av legemiddelet, og 

om nødvendig, tiltak som skal treffes i slike 

tilfeller.» 

ii)  Følgende ledd innsettes: 

 «For legemidler som er oppført i listen nevnt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 

følgende opplysning tilføyes: «Dette legemiddelet 

er underlagt ytterligere overvåking.» Foran 

opplysningen skal det stå et svart symbol som 

nevnt i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

og etter opplysningen skal det stå en relevant 

standardforklaring. 

 For alle legemidler skal det tilføyes en 

standardtekst som uttrykkelig ber pasienter om å 

rapportere antatte bivirkninger til lege, farmasøyt, 

helsepersonell eller direkte i det nasjonale 

frivillige rapporteringssystemet nevnt i 

artikkel 107a nr. 1, og der det angis hvilke 

rapporteringsmåter som er tilgjengelige 

(elektronisk rapportering, postadresse og/eller 

annet) i samsvar med artikkel 107a, nr. 1, annet 

ledd.»  
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b)  Følgende ledd innsettes: 

«4.  Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen 

framlegge en vurderingsrapport for Europaparlamentet 

og Rådet om gjeldende mangler ved preparatomtalen 

og pakningsvedlegget og hvordan de kan forbedres 

slik at pasientenes og helsepersonellets behov 

oppfylles på en bedre måte. Om nødvendig skal 

Kommisjonen på grunnlag av rapporten og etter 

samråd med berørte parter framlegge forslag for å 

bedre disse dokumentenes leselighet, utforming og 

innhold.»  

19.  Artikkel 63 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dersom legemiddelet ikke skal utleveres direkte til 

pasienten, eller dersom det er alvorlige problemer med 

tilgjengeligheten for legemiddelet, kan vedkommende 

myndigheter, med forbehold for tiltak som de vurderer 

som nødvendige for å sikre menneskers helse, gi unntak 

fra forpliktelsene om at merkingen og pakningsvedlegget 

skal inneholde visse opplysninger. De kan også gi 

fullstendig eller delvis unntak fra forpliktelsen om at 

merkingen og pakningsvedlegget skal være på det 

offisielle språket eller de offisielle språkene i 

medlemsstaten der legemiddelet bringes i omsetning.» 

20.  Avdeling IX skal lyde: 

«AVDELING IX 

LEGEMIDDELOVERVÅKING 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 101 

1.  Medlemsstatene skal ha et legemiddelovervåkings-

system for å kunne ivareta legemiddelovervåkings-

oppgavene og deltakelsen i Unionens virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Legemiddelovervåkingssystemet skal brukes til å samle 

inn opplysninger om risikoen ved legemidler for pasienters 

helse eller folkehelsen. Opplysningene skal særlig gjelde 

bivirkninger hos mennesker ved bruk av legemiddelet i 

samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen samt 

bruk som ikke er omfattet av vilkårene i markedsfø-

ringstillatelsen, og bivirkninger forbundet med 

eksponering i arbeidet. 

2.  Ved hjelp av legemiddelovervåkingssystemet som er 

nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene vurdere alle 

opplysninger på en vitenskapelig måte, overveie 

muligheter for å forebygge og redusere risiko i størst 

mulig grad og treffe regulerende tiltak når det gjelder 

markedsføringstillatelsen, dersom det er nødvendig. De 

skal foreta regelmessig revisjon av legemiddelover-

våkingssystemet og rapportere resultatene til Kommi-

sjonen senest 21. september 2013 og deretter annethvert 

år. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke en vedkommende 

myndighet som skal ha ansvar for å foreta 

legemiddelovervåkingen. 

4.  Kommisjonen kan be medlemsstatene om å delta, 

samordnet av Kontoret, i internasjonal harmonisering og 

standardisering av tekniske tiltak i forbindelse med 

legemiddelovervåking. 

Artikkel 102 

 Medlemsstatene skal 

a)  treffe alle relevante tiltak for å oppfordre pasienter, 

leger, farmasøyter og annet helsepersonell til å 

rapportere antatte bivirkninger til vedkommende 

nasjonale myndighet; for å gjennomføre disse 

oppgavene kan organisasjoner som representerer 

forbrukere, pasienter og helsepersonell, delta dersom 

det er hensiktsmessig, 

b)  tilrettelegge for pasientrapportering ved å tilby 

alternative rapporteringsformater i tillegg til de 

nettbaserte formatene, 

c)  treffe alle nødvendige tiltak for å innhente nøyaktige 

og kontrollerbare opplysninger til den vitenskapelige 

vurderingen av rapporter om antatte bivirkninger, 

d)  sikre at offentligheten får viktige opplysninger til rett 

tid om bekymringer som framkommer ved 

legemiddelovervåking og gjelder bruken av et 

legemiddel, gjennom offentliggjøring på nettportalen 

og om nødvendig gjennom andre offentlig 

tilgjengelige informasjonskanaler, 

e)  ved metoder for innsamling av opplysninger og om 

nødvendig ved oppfølging av rapporter om antatte 

bivirkninger, sikre at alle nødvendige tiltak treffes for 

å identifisere alle biologiske legemidler som 

foreskrives, utleveres eller selges på deres territorium 

og omhandles i en rapport om antatte bivirkninger, 

idet det tas behørig hensyn til legemiddelets navn, i 

samsvar med artikkel 1 nr. 20, og partinummer, 

f)  treffe de nødvendige tiltak for å sikre at en innehaver 

av en markedsføringstillatelse som ikke oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i denne avdeling, ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. 

 Ved anvendelse av første ledd bokstav a) og e) kan 

medlemsstatene pålegge leger, farmasøyter og annet 

helsepersonell særlige forpliktelser.  
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Artikkel 103 

 En medlemsstat kan delegere alle oppgaver som den er 

pålagt i henhold til denne avdeling, til en annen 

medlemsstat dersom denne har gitt skriftlig samtykke. 

Hver medlemsstat kan ikke representere mer enn en annen 

medlemsstat. 

 Den delegerende medlemsstaten skal skriftlig underrette 

Kommisjonen, Kontoret og de øvrige medlemsstatene om 

delegeringen. Den delegerende medlemsstaten og 

Kontoret skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 104 

1.  For å kunne ivareta legemiddelovervåkingsoppgavene 

skal innehaveren av markedsføringstillatelsen ha et 

legemiddelovervåkingssystem som tilsvarer den berørte 

medlemsstatens legemiddelovervåkingssystem som 

fastsatt i henhold til artikkel 101 nr. 1. 

2.  Ved hjelp av legemiddelovervåkingssystemet som er 

nevnt i nr. 1, skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

vurdere alle opplysninger på en vitenskapelig måte, 

overveie muligheter for å forebygge og redusere risiko i 

størst mulig grad og treffe egnede tiltak dersom det er 

nødvendig. 

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal foreta 

regelmessig revisjon av legemiddelovervåkingssystemet. 

Innehaveren skal legge inn en merknad om 

hovedresultatene av revisjonen i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet, og på grunnlag av 

revisjonsresultatene sørge for at det utarbeides og 

gjennomføres en plan for egnede korrigerende tiltak. Når 

de korrigerende tiltakene er gjennomført fullt ut, kan 

merknaden fjernes. 

3.  Som en del av legemiddelovervåkingssystemet skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen 

a)  ha fast og kontinuerlig rådighet til en person med 

egnede kvalifikasjoner som skal ha ansvar for 

legemiddelovervåkingen, 

b)  vedlikeholde og på anmodning stille til rådighet et 

hoveddokument for legemiddelovervåkingssystemet, 

c)  ha et risikohåndteringssystem for hvert legemiddel, 

d)  overvåke resultatet av tiltakene for å redusere risikoen 

i størst mulig grad som inngår i risikohåndte-

ringsplanen, eller som er fastsatt som vilkår for 

markedsføringstillatelsen i henhold til artikkel 21a, 22 

eller 22a, 

e)  ajourføre risikohåndteringssystemet og overvåke 

opplysninger fra legemiddelovervåking for å avgjøre 

om det foreligger ny risiko eller om risikoen er endret 

eller om nytte-risiko-forholdet for legemidler er 

endret. 

 Den kvalifiserte personen som er nevnt i første  

ledd bokstav a), skal være bosatt og utføre arbeidet  

sitt i Unionen og skal være ansvarlig for å  

opprette og vedlikeholde legemiddelovervåkingssystemet. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal oversende 

den kvalifiserte personens navn og kontaktopplysninger til 

vedkommende myndighet og Kontoret. 

4.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 3 kan 

vedkommende nasjonale myndighet be om at det utnevnes 

en kontaktperson for saker som gjelder legemiddelover-

våking på nasjonalt plan, som rapporterer til den 

kvalifiserte personen som har ansvar for virksomheten i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Artikkel 104a 

1.  Med forbehold for nr. 2, 3 og 4 i denne artikkelen skal 

innehavere av markedsføringstillatelser som er utstedt før 

21. juli 2012, som unntak fra artikkel 104 nr. 3 bokstav c), 

ikke være pålagt å ha et risikohåndteringssystem for hvert 

legemiddel. 

2.  Vedkommende nasjonale myndighet kan forplikte en 

innehaver av en markedsføringstillatelse til å ha et 

risikohåndteringssystem, som nevnt i artikkel 104 nr. 3 

bokstav c), dersom risikoen som påvirker nytte-risiko-

forholdet for et godkjent legemiddel, gir grunn til 

bekymring. I denne forbindelse skal vedkommende 

nasjonale myndighet også pålegge innehaveren av 

markedsføringstillatelsen å framlegge en nærmere 

beskrivelse av risikohåndteringssystemet som innehaveren 

planlegger å innføre for det aktuelle legemiddelet. 

Pålegget om slike forpliktelser skal være behørig 

begrunnet, meddeles skriftlig og omfatte fristen for 

framlegging av den nærmere beskrivelsen av risikohåndte-

ringssystemet. 

3.  Vedkommende nasjonale myndighet skal gi 

innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet til å 

framlegge skriftlige merknader som svar på påleggelsen av 

forpliktelsen innen en frist som myndigheten skal fastsette, 

dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen ber om 

dette innen 30 dager etter at den skriftlige underretningen 

om forpliktelsen er mottatt. 

4.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, 

skal vedkommende nasjonale myndighet trekke tilbake 

eller bekrefte forpliktelsen. Dersom vedkommende 

nasjonale myndighet bekrefter forpliktelsen, skal 

markedsføringstillatelsen endres slik at tiltakene som skal 

treffes som en del av risikohåndteringssystemet, inngår 

som vilkår for markedsføringstillatelsen nevnt i 

artikkel 21a bokstav a).  
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Artikkel 105 

 Vedkommende nasjonale myndigheter skal kontinuerlig 

kontrollere forvaltningen av midler til virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking, drift av kommuni-

kasjonsnett og markedsovervåking for å sikre deres 

uavhengighet i utøvelsen av denne virksomheten. 

 Første ledd er ikke til hinder for at vedkommende 

nasjonale myndigheter krever inn gebyrer fra innehavere 

av markedsføringstillatelser for vedkommende nasjonale 

myndigheters utøvelse av denne virksomheten, forutsatt at 

deres uavhengighet i utøvelsen av denne virksomheten i 

forbindelse med legemiddelovervåking er fullstendig 

sikret. 

KAPITTEL 2 

Innsyn og kommunikasjon 

Artikkel 106 

 Hver medlemsstat skal opprette og vedlikeholde en 

nasjonal nettportal for legemidler som skal være knyttet til 

den europeiske nettportalen for legemidler som er 

opprettet i samsvar med artikkel 26 i forordning 

(EF) nr. 726/2004. Gjennom de nasjonale nettportalene for 

legemidler skal medlemsstatene offentliggjøre minst 

følgende: 

a)  offentlige vurderingsrapporter samt et sammendrag av 

disse, 

b)  preparatomtale og pakningsvedlegg, 

c)  sammendrag av risikohåndteringsplaner for legemidler 

som er godkjent i samsvar med dette direktiv, 

d)  listen over legemidler som er nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

e)  opplysninger om de ulike måtene helsepersonell og 

pasienter kan rapportere antatte bivirkninger av 

legemidler til vedkommende nasjonale myndigheter, 

herunder nettbaserte strukturerte skjemaer som nevnt i 

artikkel 25 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

Artikkel 106a 

1.  Så snart innehaveren av markedsføringstillatelsen 

planlegger å offentliggjøre opplysninger om bekymringer 

på grunnlag av legemiddelovervåking i forbindelse med 

bruken av et legemiddel, og i alle tilfeller samtidig som 

eller før offentliggjøringen, er innehaveren forpliktet til å 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter, Kontoret 

og Kommisjonen. 

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sørge for at 

opplysningene offentliggjøres på en objektiv og ikke 

villedende måte. 

2.  Med mindre det kreves en rask offentliggjøring av 

hensyn til vern av folkehelsen skal medlemsstatene, 

Kontoret og Kommisjonen underrette hverandre minst 24 

timer før offentliggjøring av opplysninger om 

bekymringer i forbindelse med legemiddelovervåking. 

3.  Når det gjelder virksomme stoffer i legemidler som er 

godkjent i mer enn én medlemsstat, skal Kontoret være 

ansvarlig for samordningen av vedkommende nasjonale 

myndigheters sikkerhetsmeldinger og skal framlegge 

tidsplaner for offentliggjøring av opplysningene. 

 Under Kontorets samordning skal medlemsstatene 

bestrebe seg på å bli enige om en felles melding om 

sikkerheten ved det aktuelle legemiddelet og tidsplanene 

for distribusjonen. Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking skal på anmodning fra 

Kontoret gi råd om disse sikkerhetsmeldingene. 

4.  Når Kontoret eller vedkommende nasjonale 

myndigheter offentliggjør opplysningene som er nevnt i 

nr. 2 og 3, skal alle personopplysninger eller opplysninger 

av kommersielt fortrolig art utelates, med mindre en 

offentliggjøring er nødvendig av hensyn til vern av 

folkehelsen. 

KAPITTEL 3 

Registrering, rapportering og vurdering av opplysninger 

fra legemiddelovervåking 

AVS N IT T 1  

Regi strering  og  rapportering  av antatte  

bivi rkning er  

Artikkel 107 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal registrere 

alle antatte bivirkninger i Unionen eller i tredjestater som 

de får kjennskap til, enten de rapporteres frivillig av 

pasienter eller helsepersonell eller framkommer i 

forbindelse med en studie etter at markedsføringstillatelse 

er gitt. 

 Innehavere av markedsføringstillatelser skal sørge for at 

disse rapportene er tilgjengelige på et enkelt sted i 

Unionen. 

 Som unntak fra første ledd skal antatte bivirkninger som 

forekommer i forbindelse med en klinisk utprøving, 

registreres og rapporteres i samsvar med direktiv 

2001/20/EF. 

2.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal ikke 

nekte å vurdere rapporter om antatte bivirkninger som de 

mottar elektronisk eller på andre egnede måter fra 

pasienter og helsepersonell.  
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3.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal sende inn 

opplysninger elektronisk til databasen og databehand-

lingsnettet som er nevnt i artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 (heretter kalt «Eudravigilance-databasen») 

om alle antatte alvorlige bivirkninger som forekommer i 

Unionen og i tredjestater, innen 15 dager etter at 

vedkommende innehaver av en markedsføringstillatelse 

har fått kjennskap til hendelsen. 

Innehavere av markedsføringstillatelser skal sende inn 

opplysninger elektronisk til Eudravigilance-databasen om 

alle antatte ikke-alvorlige bivirkninger som forekommer i 

Unionen, innen 90 dager etter at vedkommende innehaver 

av en markedsføringstillatelse har fått kjennskap til 

hendelsen. 

Når det gjelder legemidler som inneholder virksomme 

stoffer som er nevnt i listen over publikasjoner som 

overvåkes av Kontoret i henhold til artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal innehavere av 

markedsføringstillatelser ikke være pålagt å rapportere til 

Eudravigilance-databasen de antatte bivirkningene som er 

registrert i den oppførte medisinske litteraturen, men de 

skal overvåke all annen medisinsk litteratur og rapportere 

alle antatte bivirkninger. 

4.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal fastsette 

framgangsmåter for å innhente nøyaktige og 

kontrollerbare opplysninger til den vitenskapelige 

vurderingen av rapporter om antatte bivirkninger. De skal 

også samle inn oppfølgende opplysninger om disse 

rapportene og sende inn ajourføringene til Eudravigilance-

databasen. 

5.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal i 

samarbeid med Kontoret og medlemsstatene avdekke 

dobbeltrapportering av antatte bivirkninger. 

Artikkel 107a 

1.  Hver medlemsstat skal registrere alle antatte 

bivirkninger som forekommer på dens territorium, og som 

den får kjennskap til fra helsepersonell og pasienter. 

Medlemsstatene skal sørge for at pasienter og 

helsepersonell når det er relevant deltar i oppfølgingen av 

rapporter de mottar, for å etterkomme artikkel 102 

bokstav c) og e). 

Medlemsstatene skal sørge for at rapporter om slike 

bivirkninger kan framlegges gjennom de nasjonale 

nettportalene for legemidler eller på andre måter. 

2.  Når det gjelder rapporter som framlegges av en 

innehaver av en markedsføringstillatelse, kan medlems-

statene på hvis territorium den antatte bivirkningen 

forekom, gi innehaveren av markedsføringstillatelsen 

mulighet til å delta i oppfølgingen av rapportene. 

3.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kontoret og 

innehaverne av markedsføringstillatelser avdekke dobbelt-

rapportering av antatte bivirkninger. 

4.  Medlemsstatene skal innen 15 dager etter at de har 

mottatt rapportene om antatte alvorlige bivirkninger som 

er nevnt i nr. 1, sende inn rapportene elektronisk til 

Eudravigilance-databasen. 

De skal innen 90 dager etter at de har mottatt rapportene 

som er nevnt i nr. 1, sende inn rapporter om antatte ikke-

alvorlige bivirkninger elektronisk til Eudravigilance-

databasen. 

Innehavere av markedsføringstillatelser skal ha tilgang til 

disse rapportene gjennom Eudravigilance-databasen. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at rapporter om antatte 

bivirkninger som følge av en feil ved bruken av et 

legemiddel, som de får kjennskap til, gjøres tilgjengelige 

for Eudravigilance-databasen og for alle myndigheter, 

organer, organisasjoner og/eller institusjoner som er 

ansvarlige for pasientsikkerhet i nevnte medlemsstat. De 

skal også sikre at myndighetene som er ansvarlige for 

legemidler i nevnte medlemsstat, underrettes om alle 

antatte bivirkninger som andre myndigheter i 

medlemsstaten får kjennskap til. Disse rapportene skal 

identifiseres på egnet måte i skjemaene som er nevnt i 

artikkel 25 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

6.  Med mindre virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking gir berettigede grunner til det, skal 

de enkelte medlemsstatene ikke pålegge innehavere av 

markedsføringstillatelser ytterligere forpliktelser om 

rapportering av antatte bivirkninger. 

AVS N IT T 2  

Per iodiske ,  oppdaterte  s ikkerhet srapporter  

Artikkel 107b 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal 

oversende Kontoret periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapporter som inneholder 

a)  sammendrag av opplysninger som er relevante for 

vurderingen av legemiddelets nytte og risiko, herunder 

resultater av alle studier som behandler mulig 

innvirkning på markedsføringstillatelsen, 

b)  en vitenskapelig vurdering av legemiddelets nytte-

risiko-forhold, 

c)  alle opplysninger om salgsmengden for legemiddelet 

og eventuelle opplysninger som innehaveren har om 

antallet resepter, herunder et anslag over hvor stor 

populasjon som har blitt eksponert for legemiddelet.  
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 Vurderingen nevnt i bokstav b) skal være basert på alle 

tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger fra 

kliniske utprøvinger ved indikasjoner og populasjoner som 

ikke er godkjent. 

 De periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene skal 

framlegges elektronisk. 

2.  Kontoret skal gjøre rapportene som er nevnt i nr. 1, 

tilgjengelige for vedkommende nasjonale myndigheter, 

medlemmene av Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, Komiteen for 

legemidler for mennesker og samordningsgruppen ved 

hjelp av databasen som er nevnt i artikkel 25a i forordning 

(EF) nr. 726/2004. 

3.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal innehavere 

av markedsføringstillatelser for legemidler nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 10a, og innehavere av 

registreringer for legemidler nevnt i artikkel 14 eller 16a, 

fremlegge periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter for 

disse legemidlene 

a)  dersom en slik forpliktelse er fastsatt som et vilkår i 

markedsføringstillatelsen i samsvar med artikkel 21a 

eller artikkel 22, eller 

b)  på anmodning fra en vedkommende myndighet på 

grunnlag av bekymringer i forbindelse med 

opplysninger fra legemiddelovervåking eller som 

følge av at det mangler periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter om et virksomt stoff etter at 

markedsføringstillatelsen er utstedt. Vurderings-

rapportene om de periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapportene som det ble anmodet om, skal 

sendes til Det europeiske legemiddelkontorets komité 

for legemiddelovervåking, som skal avgjøre om det er 

behov for en enkelt vurderingsrapport for alle 

markedsføringstillatelser for legemidler som 

inneholder det samme virksomme stoffet, og 

underrette samordningsgruppen eller Komiteen for 

legemidler for mennesker om dette, for å anvende 

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 107c nr. 4 og 

artikkel 107e. 

Artikkel 107c 

1.  I markedsføringstillatelsen skal det angis hvor ofte de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene skal 

framlegges. 

Datoene for framleggelse i samsvar med den angitte 

hyppigheten skal beregnes fra datoen for tillatelsen. 

2.  Innehavere av markedsføringstillatelser som ble 

utstedt før 21. juli 2012, og som ikke har fått fastsatt 

hyppighet og datoer for framleggelse av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter som et vilkår for 

markedsføringstillatelsen, skal framlegge de periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapportene i samsvar med annet ledd 

i dette nummer til en annen hyppighet eller andre datoer 

for framleggelse av rapportene fastsettes i markedsfø-

ringstillatelsen eller bestemmes i samsvar med nr. 4, 5 

eller 6. 

 Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal framlegges 

umiddelbart for vedkommende myndigheter på anmodning 

eller i samsvar med følgende: 

a)  dersom et legemiddel ennå ikke er brakt i omsetning, 

minst hver sjette måned etter godkjenningen og fram 

til legemiddelet er brakt i omsetning, 

b)  dersom et legemiddel er brakt i omsetning, minst hver 

sjette måned i løpet av de første to årene etter at 

legemiddelet er brakt i omsetning, én gang i året i de 

to påfølgende årene og deretter hvert tredje år. 

3.  Nr. 2 får også anvendelse på legemidler som er 

godkjent bare i en medlemsstat, og som nr. 4 ikke får 

anvendelse på. 

4.  Dersom legemidler som det er utstedt ulike 

markedsføringstillatelser for, inneholder det samme 

virksomme stoffet eller den samme kombinasjonen av 

virksomme stoffer, kan hyppigheten og datoene for 

framleggelse av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

som følger av anvendelsen av nr. 1 og 2, endres og 

harmoniseres, slik at det kan foretas en enkelt vurdering 

innenfor rammene av en framgangsmåte for arbeidsdeling 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter og fastsettes 

en referansedato for Unionen som datoene for 

framleggelse beregnes på grunnlag av. 

 Denne harmoniserte hyppigheten for framleggelse av 

rapportene og referansedatoen for Unionen kan, etter 

samråd med Det europeiske legemiddelkontorets komité 

for legemiddelovervåking, bestemmes 

a)  enten av Komiteen for legemidler for mennesker 

dersom minst én av markedsføringstillatelsene for 

legemidlene som inneholder det berørte virksomme 

stoffet, er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

b)  eller av samordningsgruppen i andre tilfeller enn de 

som er nevnt i bokstav a).  
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 Den harmoniserte hyppigheten for framleggelse av 

rapportene som er bestemt i henhold til første og annet 

ledd, skal offentliggjøres av Kontoret. Innehavere av 

markedsføringstillatelser skal sende inn en søknad om 

tilsvarende endring av markedsføringstillatelsen. 

5.  Ved anvendelse av nr. 4 skal Unionens referansedato 

for legemidler som inneholder det samme virksomme 

stoffet eller den samme kombinasjonen av virksomme 

stoffer, være enten 

a)  datoen for den første markedsføringstillatelsen i 

Unionen for et legemiddel som inneholder nevnte 

virksomme stoff eller kombinasjon av virksomme 

stoffer, eller 

b)  dersom datoen nevnt i bokstav a) ikke kan fastslås, 

den tidligste av de kjente datoene for 

markedsføringstillatelser for et legemiddel som 

inneholder nevnte virksomme stoff eller kombinasjon 

av virksomme stoffer. 

6.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal kunne be 

Komiteen for legemidler for mennesker eller 

samordningsgruppen, etter hva som er relevant, om å 

fastsette referansedatoer for Unionen eller endre 

hyppigheten for framleggelse av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter av en av følgende grunner: 

a)  av hensyn til folkehelsen, 

b)  for å unngå overlappende vurderinger, 

c)  for å oppnå internasjonal harmonisering. 

 Slike anmodninger skal sendes skriftlig og skal være 

behørig begrunnet. Komiteen for legemidler for 

mennesker eller samordningsgruppen skal etter samråd 

med Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking enten godkjenne eller avslå 

anmodningen. Alle endringer i hyppigheten eller datoene 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal 

offentliggjøres av Kontoret. Innehaverne av markedsfø-

ringstillatelser skal i samsvar med dette sende inn en 

søknad om endring av markedsføringstillatelsen. 

7.  Kontoret skal offentliggjøre en liste over 

referansedatoer for Unionen og hyppigheten for 

framleggelse av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

gjennom den europeiske nettportalen for legemidler. 

 Alle endringer av datoene for framleggelse og hyppigheten 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter som er 

angitt i markedsføringstillatelsen som følge av 

anvendelsen av nr. 4, 5 og 6, skal tre i kraft seks måneder 

etter denne offentliggjøringen. 

Artikkel 107d 

Vedkommende nasjonale myndigheter skal vurdere de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene for å avgjøre 

om det foreligger ny risiko eller om risikoen er endret eller 

om nytte-risiko-forholdet for legemidler er endret. 

Artikkel 107e 

1.  Det skal foretas én enkelt vurdering av de periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapportene for legemidler som er 

godkjent i mer enn én medlemsstat, og i tilfellene som er 

nevnt i artikkel 107c nr. 4-6, for alle legemidler som 

inneholder det samme virksomme stoffet eller den samme 

kombinasjonen av virksomme stoffer, og der det er fastsatt 

en referansedato for Unionen og hyppighet for periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter. 

 Vurderingen skal foretas av enten 

a)  en medlemsstat som er utpekt av samordningsgruppen, 

dersom ingen av de berørte markedsføringstillatelsene 

er utstedt etter den sentraliserte framgangsmåten 

fastsatt i avdeling II kapittel 1 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, eller 

b)  en rapportør som er utpekt av Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking, dersom minst én av de berørte markedsfø-

ringstillatelsene er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

 Når medlemsstaten utpekes i samsvar med annet ledd 

bokstav a), skal samordningsgruppen ta hensyn til om en 

medlemsstat fungerer som rapporterende medlemsstat i 

samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

2.  Medlemsstaten eller rapportøren, etter hva som er 

relevant, skal utarbeide en vurderingsrapport innen 60 

dager etter at den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten er mottatt og sende den til Kontoret og 

til de berørte medlemsstatene. Kontoret skal sende 

rapporten til innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

 Innen 30 dager etter at vurderingsrapporten er mottatt kan 

medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatel-

sen framlegge kommentarer for Kontoret og rapportøren 

eller medlemsstaten.  
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3.  Etter at kommentarene nevnt i nr. 2 er mottatt, skal 

rapportøren eller medlemsstaten ajourføre vurderings-

rapporten innen 15 dager, idet tas hensyn til alle 

kommentarer som er framlagt, og oversende den til Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking. Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking skal vedta vurderings-

rapporten med eller uten ytterligere endringer på sitt neste 

møte og komme med en anbefaling. Anbefalingen skal 

nevne de ulike holdningene, med de grunner de er basert på. 

Kontoret skal legge den vedtatte vurderingsrapporten og 

anbefalingen inn i databasen som er opprettet ved 

artikkel 25a i forordning (EF) nr. 726/2004 og oversende 

begge til innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Artikkel 107f 

 Etter at de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene er 

vurdert, skal vedkommende nasjonale myndigheter 

bestemme om det er nødvendig med tiltak når det gjelder 

markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. 

 De skal opprettholde, endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle markedsføringstillatelsen etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 107g 

1.  Ved en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som anbefaler tiltak når det gjelder mer 

enn én markedsføringstillatelse, i samsvar med 

artikkel 107e nr. 1, og som ikke omfatter markeds-

føringstillatelser som er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I i forordning 

(EF) nr. 726/2004, skal samordningsgruppen innen 30 dager 

etter at den har mottatt rapporten fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, 

behandle rapporten og innta en holdning om å opprettholde, 

endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle de berørte 

markedsføringstillatelsene, med en tidsplan for 

gjennomføring av den avtalte holdningen. 

2.  Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet, og sende 

avtalen til innehaveren av markedsføringstillatelsen og 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta nødvendige 

tiltak for å opprettholde, endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle de berørte markedsføringstillatelsene i samsvar 

med tidsplanen for gjennomføring som det er oppnådd 

enighet om. 

 Ved en eventuell endring skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen sende en egnet søknad til 

vedkommende nasjonale myndighet om endring, sammen 

med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, innen 

den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

 Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

 Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

3.  Ved en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som anbefaler tiltak når det gjelder mer 

enn en markedsføringstillatelse, i samsvar med 

artikkel 107e nr. 1, og som omfatter minst én 

markedsføringstillatelse som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal Komiteen for 

legemidler for mennesker innen 30 dager etter at den har 

mottatt rapporten fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, behandle rapporten og 

avgi en uttalelse om å opprettholde, endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle de berørte markedsfø-

ringstillatelsene, med en tidsplan for gjennomføring av 

uttalelsen. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, skal 

Komiteen for legemidler for mennesker vedlegge sin 

uttalelse en nærmere forklaring på de vitenskapelige 

begrunnelsene til avvikene sammen med anbefalingen. 

4.  På grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for legemidler 

for mennesker som er nevnt i nr. 3, skal Kommisjonen 

a)  gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene om hvilke tiltak 

som skal treffes når det gjelder markedsføringstillatelser 

som medlemsstatene har utstedt, og som er berørt av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt, og 

b)  dersom det ifølge uttalelsen er nødvendig med 

regulerende tiltak når det gjelder markedsfø-

ringstillatelsen, gjøre et vedtak om å endre, oppheve 

midlertidig eller tilbakekalle markedsføringstillatelsene 

som er utstedt etter den sentraliserte framgangsmåten 

fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004, og som er berørt 

av framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt. 

 Artikkel 33 og 34 i dette direktiv får anvendelse på vedtaket 

som er nevnt i første ledd bokstav a) i dette nummer, og på 

hvordan medlemsstatene gjennomfører det.  
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 Artikkel 10 i forordning (EF) nr. 726/2004 får anvendelse 

på vedtaket som er nevnt i første ledd bokstav b) i dette 

nummer. Dersom Kommisjonen gjør et slikt vedtak, kan 

den også gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene i henhold 

til artikkel 127a i dette direktiv. 

AVS N IT T 3  

Signalpåvi sning  

Artikkel 107h 

1.  Når det gjelder legemidler som er godkjent i samsvar 

med dette direktiv, skal vedkommende nasjonale 

myndigheter i samarbeid med Kontoret treffe følgende 

tiltak: 

a)  overvåke resultatet av risikohåndteringsplanenes tiltak 

for å redusere risikoen i størst mulig grad, og av 

vilkårene som er nevnt i artikkel 21a, 22 eller 22a, 

b)  vurdere ajourføringer av risikohåndteringssystemet, 

c)  overvåke opplysningene i Eudravigilance-databasen for 

å avgjøre om det foreligger ny risiko eller om risikoen 

er endret eller om denne risikoen påvirker nytte-risiko-

forholdet. 

2.  Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal foreta en første analyse og 

prioritering av signaler om ny risiko eller risiko som er 

endret, eller endringer i nytte-risiko-forholdet. Dersom den 

mener at oppfølgende tiltak er nødvendige, skal det foretas 

en vurdering av nevnte signaler og oppnås enighet om 

påfølgende tiltak når det gjelder markedsføringstillatelsen, 

innen en tidsramme som er tilpasset sakens omfang og 

alvorlighetsgrad. 

3.  Kontoret og vedkommende nasjonale myndigheter og 

innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 

hverandre dersom det påvises ny risiko eller risiko som er 

endret, eller endringer i nytte-risiko-forholdet. 

 Medlemsstatene skal sørge for at innehaverne av 

markedsføringstillatelsene underretter Kontoret og 

vedkommende nasjonale myndigheter dersom det påvises 

ny risiko eller risiko som er endret, eller endringer i nytte-

risiko-forholdet. 

AVS N IT T 4  

Unionsfra mgang s måte for hastesaker  

Artikkel 107i 

1.  En medlemsstat eller Kommisjonen, etter hva som er 

relevant, skal innlede framgangsmåten som er fastsatt i 

dette avsnitt, ved å underrette de øvrige medlemsstatene, 

Kontoret og Kommisjonen når det er nødvendig med 

hastetiltak som følge av vurderingen av opplysninger fra 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking, i et 

eller flere av følgende tilfeller: 

a)  den vurderer å oppheve midlertidig eller tilbakekalle en 

markedsføringstillatelse, 

b)  den vurderer å forby utlevering av et legemiddel, 

c)  den vurderer å nekte fornyelse av en 

markedsføringstillatelse, 

d)  den blir underrettet av innehaveren av markeds-

føringstillatelsen om at vedkommende, på grunn av 

bekymringer for sikkerheten, har avbrutt prosessen med 

å bringe et legemiddel i omsetning eller har truffet tiltak 

for å tilbakekalle en markedsføringstillatelse, eller har 

til hensikt å gjøre dette, 

e)  den mener at det er nødvendig med en ny 

kontraindikasjon, en reduksjon i den anbefalte dosen 

eller en begrensning av indikasjonene. 

 Kontoret skal kontrollere om bekymringene knyttet til 

sikkerheten gjelder andre legemidler enn de som er omfattet 

av opplysningene, eller om de er felles for alle legemidler 

som tilhører samme gruppe eller terapeutiske klasse. 

 Dersom det aktuelle legemiddelet er godkjent i mer enn én 

medlemsstat, skal Kontoret uten unødig opphold underrette 

den som har innledet framgangsmåten, om resultatet av 

denne kontrollen, og framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 107j og 107k får anvendelse. Ellers skal 

bekymringer for sikkerheten håndteres av den berørte 

medlemsstaten. Kontoret eller medlemsstaten, etter hva som 

er relevant, skal gjøre opplysninger om at framgangsmåten 

er innledet, tilgjengelige for innehavere av 

markedsføringstillatelser. 

2.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel og 

artikkel 107j og 107k kan en medlemsstat, når det er 

nødvendig å handle raskt for å verne folkehelsen, 

midlertidig oppheve markedsføringstillatelsen og forby 

bruken av det aktuelle legemiddelet på sitt territorium inntil 

det er gjort et endelig vedtak. Den skal senest den 

påfølgende virkedag underrette Kommisjonen, Kontoret og 

de øvrige medlemsstatene om begrunnelsen for tiltaket. 

3.  På ethvert trinn i framgangsmåten fastsatt i artikkel 107j-k 

kan Kommisjonen anmode medlemsstatene der 

legemiddelet er godkjent, om umiddelbart å treffe 

midlertidige tiltak.  
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 Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med nr. 1, omfatter legemidler som er godkjent i 

samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, kan 

Kommisjonen på ethvert trinn i framgangsmåten som er 

innledet i henhold til dette avsnitt, umiddelbart treffe 

midlertidige tiltak i forbindelse med disse markedsfø-

ringstillatelsene. 

4.  Opplysningene nevnt i denne artikkel kan gjelde ett 

enkelt legemiddel eller en gruppe av legemidler eller en 

terapeutisk klasse. 

Dersom Kontoret avdekker at bekymringene for sikkerheten 

gjelder flere legemidler enn de som er omfattet av 

opplysningene, eller at de er felles for alle legemidler som 

tilhører samme gruppe eller terapeutiske klasse, skal den 

utvide framgangsmåtens virkeområde. 

Dersom virkeområdet for framgangsmåten som er innledet i 

henhold til denne artikkel, gjelder en gruppe av legemidler 

eller en terapeutisk klasse, skal legemidlene som er 

godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, og 

som tilhører denne gruppen eller klassen, også være 

omfattet av framgangsmåten. 

5.  På det tidspunktet opplysningene nevnt i nr. 1 

underrettes, skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig for 

Kontoret alle relevante vitenskapelige opplysninger som 

den har til rådighet, samt eventuelle vurderinger fra 

medlemsstaten. 

Artikkel 107j 

1.  Etter at opplysningene nevnt i artikkel 107i nr. 1 er 

mottatt, skal Kontoret gjennom den europeiske nettportalen 

for legemidler offentliggjøre at det er innledet en 

framgangsmåte. Samtidig kan medlemsstatene offentliggjø-

re at det er innledet en framgangsmåte på sine nasjonale 

nettportaler for legemidler. 

Ved offentliggjøringen skal det angis hvilken sak som er 

framlagt for Kontoret i samsvar med artikkel 107i, og 

hvilke legemidler og eventuelt hvilke virksomme  

stoffer som er berørt. Det skal opplyses om retten for 

innehavere av markedsføringstillatelser, helsepersonell og 

offentligheten til å framlegge for Kontoret opplysninger 

som er relevante for framgangsmåten, og om hvordan disse 

opplysningene kan framlegges. 

2.  Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal vurdere saken som er framlagt 

for Kontoret, i samsvar med artikkel 107i. Rapportøren skal 

samarbeide tett med den rapportøren som Komiteen for 

legemidler for mennesker har utpekt, og den rapporterende 

medlemsstaten for de aktuelle legemidlene. 

Som et ledd i denne vurderingen kan innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge skriftlige kommentarer. 

Dersom det er mulig ut fra hvor mye saken haster, kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking holde offentlige høringer når den anser det som 

hensiktsmessig av berettigede grunner, særlig når det 

gjelder omfanget og alvorlighetsgraden av bekymringen for 

sikkerheten. Høringene skal holdes i samsvar med reglene 

som Kontoret har angitt, og skal offentliggjøres gjennom 

den europeiske nettportalen for legemidler. I 

offentliggjøringen skal reglene for deltakelse angis. 

I den offentlige høringen skal det tas behørig hensyn til 

legemiddelets terapeutiske virkning. 

Kontoret skal i samråd med de berørte partene utarbeide 

saksbehandlingsregler for organiseringen og gjennom-

føringen av offentlige høringer, i samsvar med artikkel 78 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

Dersom innehaveren av en markedsføringstillatelse eller en 

annen person som har til hensikt å framlegge opplysninger, 

har fortrolige opplysninger som er relevante for 

framgangsmåtens formål, kan vedkommende be om 

tillatelse til å framlegge opplysningene for Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking i en 

høring som ikke er offentlig. 

3.  Innen 60 dager etter at opplysningene er framlagt, skal 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking komme med en anbefaling som 

inneholder grunnlaget for anbefalingen, og tar behørig 

hensyn til legemiddelets terapeutiske virkning. 

Anbefalingen skal nevne de ulike holdningene, med de 

grunner de er basert på. Dersom saken haster, kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking fastsette en kortere frist etter forslag fra lederen. 

Anbefalingen skal inneholde en eller flere av følgende 

konklusjoner: 

a)  det kreves ingen ytterligere vurderinger eller tiltak på 

unionsplan, 

b)  innehaveren av markedsføringstillatelsen skal foreta en 

ytterligere vurdering av opplysningene og følge opp 

resultatene av vurderingen, 

c)  innehaveren av markedsføringstillatelsen skal være 

sponsor for en sikkerhetsstudie etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt og for oppfølgingen av resultatene 

av studien, 

d)  medlemsstatene eller innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen skal iverksette tiltak for å redusere 

risikoen i størst mulig grad,  
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e)  markedsføringstillatelsen skal oppheves midlertidig, 

tilbakekalles eller ikke fornyes, 

f)  markedsføringstillatelsen skal endres. 

 Ved anvendelsen av første ledd bokstav d) skal 

anbefalingen angi de anbefalte tiltakene for å redusere 

risikoen i størst mulig grad og eventuelle vilkår eller 

restriksjoner som skal gjelde for markedsføringstillatelsen. 

 Dersom det i tilfellene nevnt i første ledd bokstav f) 

anbefales å endre eller tilføye opplysninger i 

preparatomtalen, merkingen eller pakningsvedlegget, skal 

anbefalingen inneholde et forslag til formulering av 

opplysningene som skal endres eller tilføyes, og hvor i 

preparatomtalen, merkingen eller pakningsvedlegget denne 

teksten skal stå. 

Artikkel 107k 

1.  Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med artikkel 107i nr. 4, ikke omfatter 

markedsføringstillatelser som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal samordningsgruppen 

innen 30 dager etter at den har mottatt anbefalingen fra Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddel-

overvåking, behandle anbefalingen og innta en holdning om 

å opprettholde, endre, midlertidig oppheve, tilbakekalle 

eller nekte fornyelse av den berørte markedsføringstillatel-

sen, med en tidsplan for gjennomføring av den avtalte 

holdningen. Dersom et hastevedtak er nødvendig, kan 

samordningsgruppen fastsette en kortere frist etter forslag 

fra lederen. 

2.  Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet og sende 

avtalen til innehaveren av markedsføringstillatelsen og 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta nødvendige 

tiltak for å opprettholde, endre, midlertidig oppheve, 

tilbakekalle eller nekte fornyelse av den berørte 

markedsføringstillatelsen i samsvar med tidsplanen for 

gjennomføring som det er oppnådd enighet om. 

Dersom det oppnås enighet om en endring, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen sende en egnet 

søknad til vedkommende nasjonale myndighet om endring, 

sammen med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, 

innen den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

Som unntak fra artikkel 34 nr. 1 får imidlertid 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2 anvendelse. 

Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen, avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

3.  Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med artikkel 107i nr. 4, omfatter minst én 

markedsføringstillatelse som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal Komiteen for 

legemidler for mennesker innen 30 dager etter at den har 

mottatt anbefalingen fra Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, behandle 

anbefalingen og avgi en uttalelse om å opprettholde, endre, 

midlertidig oppheve, tilbakekalle eller nekte fornyelse av de 

berørte markedsføringstillatelsene. Dersom et hastevedtak 

er nødvendig, kan Komiteen for legemidler for mennesker 

fastsette en kortere frist etter forslag fra lederen. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, skal 

Komiteen for legemidler for mennesker vedlegge sin 

uttalelse en nærmere forklaring av det vitenskapelige 

grunnlaget for forskjellene samt anbefalingen. 

4.  På grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for legemidler 

for mennesker som er nevnt i nr. 3, skal Kommisjonen 

a)  gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene om tiltakene 

som skal treffes når det gjelder markedsføringstillatelser 

som medlemsstatene har utstedt, og som er omfattet av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt, og 

b)  dersom det ifølge uttalelsen er nødvendig med 

regulerende tiltak, gjøre et vedtak om å endre, oppheve 

midlertidig, tilbakekalle eller nekte fornyelse av 

markedsføringstillatelsene som er utstedt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 726/2004, og som er omfattet av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt. 

 Artikkel 33 og 34 i dette direktiv får anvendelse på vedtaket 

som er nevnt i første ledd bokstav a) i dette nummer, og på 

hvordan medlemsstatene gjennomfører det. Som unntak fra 

artikkel 34 nr. 1 i dette direktiv får imidlertid fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2 anvendelse.  
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 Artikkel 10 i forordning (EF) nr. 726/2004 får anvendelse 

på vedtaket som er nevnt i første ledd bokstav b) i dette 

nummer. Som unntak fra artikkel 10 nr. 2 i nevnte 

forordning får imidlertid framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 87 nr. 2 anvendelse. Dersom Kommisjonen gjør et 

slikt vedtak, kan den også gjøre et vedtak rettet til 

medlemsstatene i henhold til artikkel 127a i dette direktiv. 

AVS N IT T 5  

Offent l iggjøring  av vurdering er  

Artikkel 107l 

 Kontoret skal offentliggjøre de endelige konklusjonene av 

vurderingene, anbefalingene, uttalelsene og vedtakene som 

er nevnt i artikkel 107b-k, gjennom den europeiske 

nettportalen for legemidler. 

KAPITTEL 4 

Tilsyn med sikkerhetsstudier etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt 

Artikkel 107m 

1.  Dette kapittel får anvendelse på ikke-intervenerende 

sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er gitt, 

som innledes, gjennomføres eller finansieres av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen, enten frivillig 

eller i henhold til forpliktelsene som er pålagt i samsvar 

med artikkel 21a eller 22a, og som innebærer innsamling av 

sikkerhetsopplysninger fra pasienter eller helsepersonell. 

2.  Dette kapittel berører ikke nasjonale krav og 

unionskrav om å sikre deltakernes velferd og rettigheter i 

ikke-intervenerende sikkerhetsstudier etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt. 

3.  Studiene skal ikke foretas dersom gjennomføringen av 

studien fremmer bruken av et legemiddel. 

4.  Betaling til helsepersonell som deltar i ikke-

intervenerende sikkerhetsstudier etter at markedsførings-

tillatelse er gitt, skal være begrenset til godtgjørelse for 

tidsforbruk og påløpte utgifter. 

5.  Vedkommende nasjonale myndighet kan kreve at 

innehaveren av markedsføringstillatelsen framlegger 

protokollen og framdriftsrapportene for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene der studien gjennomføres. 

6.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sende 

sluttrapporten til vedkommende myndigheter i med-

lemsstatene der studien ble gjennomført, innen 12 måneder 

etter at innsamlingen av opplysninger er avsluttet. 

7.  Mens en studie pågår skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen kontrollere opplysningene som 

har framkommet, og vurdere hvilke følger de vil ha for det 

aktuelle legemiddelets nytte-risiko-forhold. 

Alle nye opplysninger som kan påvirke vurderingen av 

legemiddelets nytte-risiko-forhold, skal meddeles 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten der 

legemiddelet har blitt godkjent i samsvar med artikkel 23. 

Forpliktelsen fastsatt i annet ledd berører ikke 

opplysningene om resultatene av studiene som innehaveren 

av markedsføringstillatelsen skal gjøre tilgjengelige 

gjennom de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene 

som er fastsatt i artikkel 107b. 

8.  Artikkel 107n-q får anvendelse utelukkende på 

studiene nevnt i nr. 1 som foretas i henhold til en 

forpliktelse som er pålagt i samsvar med artikkel 21a eller 

22a. 

Artikkel 107n 

1.  Før en studie gjennomføres skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge et utkast til protokoll 

for Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking, unntatt for studier som foretas i bare 

en medlemsstat som anmoder om studien i samsvar med 

artikkel 22a. For slike studier skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge et utkast til protokoll 

for vedkommende nasjonale myndighet i medlemsstaten der 

studien gjennomføres. 

2.  Innen 60 dager etter at utkastet til protokoll er 

framlagt, skal vedkommende nasjonale myndighet eller Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking, etter hva som er relevant, utsende 

a)  en skriftlig godkjenning av utkastet til protokoll, 

b)  en skriftlig innsigelse med nærmere beskrivelse av 

grunnlaget for innsigelsen, i et av følgende tilfeller: 

i)  den mener at gjennomføringen av studien fremmer 

bruken av et legemiddel, 

ii)  den mener at studien er utformet på en slik måte at 

målene for studien ikke kan nås, eller 

c)  en skriftlig underretning til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om at studien er en klinisk 

utprøving som er omfattet av virkeområdet til direktiv 

2001/20/EF. 

3.  Studien kan settes i gang først når den er godkjent 

skriftlig av vedkommende nasjonale myndighet eller Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking, etter hva som er relevant.  
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 Når det er utstedt en skriftlig godkjenning som nevnt i nr. 2 

bokstav a), skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

sende protokollen til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene der studien skal gjennomføres, og kan 

deretter sette i gang studien i samsvar med den godkjente 

protokollen. 

Artikkel 107o 

 Når en studie er igangsatt, skal eventuelle vesentlige 

endringer av protokollen framlegges for vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, etter hva 

som er relevant, før de gjennomføres. Vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, etter hva 

som er relevant, skal vurdere endringene og underrette 

innehaveren av markedsføringstillatelsen om hvorvidt den 

godkjenner endringene eller har innsigelser mot dem. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal eventuelt 

underrette medlemsstatene der studien gjennomføres. 

Artikkel 107p 

1.  Når studien er fullført, skal det framlegges en 

sluttrapport for vedkommende nasjonale myndighet eller 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking innen tolv måneder etter at 

innsamlingen av opplysninger er avsluttet, med mindre 

vedkommende nasjonale myndighet eller Komiteen for 

risikovurdering innen legemiddelovervåking, etter hva som 

er relevant, har gitt skriftlig unntak fra dette kravet. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal vurdere 

om resultatene av studien har innvirkning på markedsfø-

ringstillatelsen og skal om nødvendig sende en søknad til 

vedkommende nasjonale myndigheter om å endre 

markedsføringstillatelsen. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

sammen med sluttrapporten for studien elektronisk sende et 

sammendrag av studiens resultater til vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking. 

Artikkel 107q 

1.  På grunnlag av resultatene av studien og etter samråd 

med innehaveren av markedsføringstillatelsen kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddel-

overvåking komme med anbefalinger for markedsfø-

ringstillatelsen og angi begrunnelsen for anbefalingene. 

Anbefalingen skal nevne de ulike holdningene, med de 

grunner de er basert på. 

2.  Når det fremmes anbefalinger om å endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle markedsføringstillatelsen for et 

legemiddel som er godkjent av medlemsstatene i henhold til 

dette direktiv, skal medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen bli enige om en holdning til saken, 

idet de tar hensyn til anbefalingen som er nevnt i nr. 1, med 

en tidsplan for gjennomføring av den avtalte holdningen. 

 Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet og sende 

overenskomsten til innehaveren av markedsføringstillatel-

sen og medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta 

nødvendige tiltak for å endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle den berørte markedsføringstillatelsen i samsvar 

med tidsplanen for gjennomføring som det er oppnådd 

enighet om. 

 Dersom det oppnås enighet om en endring, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen sende en egnet 

søknad til vedkommende nasjonale myndighet om endring, 

sammen med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, 

innen den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

 Overenskomsten skal offentliggjøres på den europeiske 

nettportalen for legemidler som er opprettet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

 Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

 Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

KAPITTEL 5 

Gjennomføring, delegering og veiledning 

Artikkel 108 

 Med sikte på å harmonisere utøvelsen av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som er fastsatt i 

dette direktiv, skal Kommisjonen vedta gjennom-

føringstiltak på følgende områder der det er fastsatt 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking i 

artikkel 8 nr. 3 og i artikkel 101, 104, 104a, 107, 107a, 

107b, 107h, 107n og 107p: 

a)  innholdet i og vedlikeholdet av hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet som innehaveren av 

markedsføringstillatelsen sørger for, 

b)  minstekrav til kvalitetssystemet for virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som utøves av 

vedkommende nasjonale myndigheter og innehaveren 

av markedsføringstillatelsen,  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/179 

 

c)  bruk av internasjonalt godkjent terminologi, formater 

og standarder for utøvelse av virksomhet i forbindelse 

med legemiddelovervåking, 

d)  minstekrav til overvåking av opplysninger i 

Eudravigilance-databasen for å bestemme om det 

foreligger ny risiko eller om risikoen er endret, 

e)  formatet for og innholdet i den elektroniske 

overføringen av antatte bivirkninger fra medlemsstatene 

og innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

f)  formatet for og innholdet i elektroniske periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter og risikohåndterings-

planer, 

g)  formatet for protokoller, sammendrag og sluttrapporter 

for sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er 

gitt. 

 Disse tiltakene skal ta hensyn til det internasjonale 

harmoniseringsarbeidet på området legemiddelovervåking 

og skal om nødvendig gjennomgås på nytt for å ta hensyn 

til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Disse 

tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité som er nevnt i artikkel 121 nr. 2. 

Artikkel 108a 

 Med sikte på å tilrettelegge for utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking i Unionen skal 

Kontoret i samarbeid med vedkommende myndigheter og 

berørte parter utarbeide 

a)  en veiledning i god praksis innen legemiddelovervåking 

for både vedkommende myndigheter og innehavere av 

markedsføringstillatelser, 

b)  en vitenskapelig veiledning i studier av virkninger etter 

at markedsføringstillatelse er gitt. 

Artikkel 108b 

 Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om 

medlemsstatenes utøvelse av virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking senest 21. juli 2015 og deretter hvert 

tredje år.» 

21.  I artikkel 111 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

 «Vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten skal i samarbeid med Kontoret 

sikre at de juridiske kravene vedrørende legemidler 

blir overholdt, ved inspeksjoner, om nødvendig 

uanmeldte, og eventuelt ved å be et offentlig 

laboratorium for kontroll av legemidler eller et 

laboratorium som er utpekt til dette formål, om å 

foreta stikkprøvekontroller. Dette samarbeidet skal 

bestå i å utveksle opplysninger med Kontoret om 

både planlagte og utførte inspeksjoner. Medlems-

statene og Kontoret skal samarbeide om å 

samordne inspeksjoner i tredjestater.» 

ii)  I femte ledd skal bokstav d) lyde: 

«d)  inspisere lokaler, registre, dokumenter og 

hoveddokumentet for legemiddelovervå-

kingssystemet hos innehaveren av 

markedsføringstillatelsen eller eventuelle 

foretak som har fått i oppdrag av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen å 

utøve virksomheten som beskrives i 

avdeling IX. 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Etter hver inspeksjon nevnt i nr. 1 skal 

vedkommende myndighet rapportere hvorvidt den 

inspiserte enheten overholder prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis og god 

distribusjonspraksis nevnt i artikkel 47 og 84, eller 

hvorvidt innehaveren av markedsføringstillatelsen 

oppfyller kravene fastsatt i avdeling IX. 

 Vedkommende myndighet som utførte inspeksjonen, 

skal formidle innholdet i disse rapportene til den 

inspiserte enheten. 

 Før vedkommende myndighet vedtar rapporten, skal 

den gi den inspiserte enheten mulighet til å framlegge 

merknader.» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Dersom resultatet av inspeksjonen som er nevnt i 

nr. 1 bokstav a), b) og c), eller resultatet av en 

inspeksjon av en distributør av legemidler eller 

virksomme stoffer eller en produsent av hjelpestoffer 

som brukes som utgangsmaterialer, er at den inspiserte 

enheten ikke overholder de regulerte krav og/eller 

prinsipper og retningslinjer for god framstillings-

praksis og god distribusjonspraksis som er fastsatt i 

unionsretten, skal opplysninger om dette legges inn i 

Unionens database, som fastsatt i nr. 6.»  
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d)  Følgende ledd innsettes: 

«8.  Dersom resultatet av inspeksjonen som er nevnt i 

nr. 1 bokstav d), er at innehaveren av mar-

kedsføringstillatelsen ikke følger legemiddelover-

våkingssystemet som beskrevet i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssytemet, og bestemmelsene i 

avdeling IX, skal vedkommende myndighet i den 

berørte medlemsstaten gjøre innehaveren av 

markedsføringstillatelsen oppmerksom på manglene 

og gi vedkommende mulighet til å komme med 

kommentarer. 

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstaten 

underrette de øvrige medlemsstater, Kontoret og 

Kommisjonen om dette. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal den berørte 

medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at en innehaver av en markedsføringstillatelse ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende.» 

22.  Artikkel 116 skal lyde: 

«Artikkel 116 

 Vedkommende myndigheter skal midlertidig oppheve, 

tilbakekalle eller endre markedsføringstillatelsen dersom 

de anser at legemiddelet er skadelig, eller at det ikke har 

noen terapeutisk virkning, eller at nytte-risiko-forholdet 

ikke er gunstig eller at produktets kvalitative og 

kvantitative sammensetning ikke er som angitt. Den 

terapeutiske virkningen skal anses å mangle når det 

fastslås at det ikke kan oppnås terapeutiske resultater med 

legemiddelet. 

 En markedsføringstillatelse kan også midlertidig 

oppheves, tilbakekalles eller endres dersom opplysningene 

som er vedlagt søknaden som fastsatt i artikkel 8, 10, 10a, 

10b, 10c og 11, er uriktige eller ikke er endret i samsvar 

med artikkel 23, eller dersom vilkår nevnt i artikkel 21a, 

22 eller 22a ikke er oppfylt, eller dersom kontrollene nevnt 

i artikkel 112 ikke er utført.» 

23.  I artikkel 117 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  legemiddelet er skadelig, eller» 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  nytte-risiko-forholdet ikke er gunstig, eller» 

b)  Følgende ledd innsettes: 

«3.  Vedkommende myndighet kan i unntakstilfeller i 

en overgangsperiode tillate at et legemiddel som det er 

blitt forbudt å utlevere, eller som er trukket tilbake fra 

markedet i samsvar med nr. 1 og 2, utleveres til 

pasienter som allerede blir behandlet med 

legemiddelet.» 

24.  Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 121a 

1.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 22b skal gis Kommisjonen for en periode på fem 

år fra og med 20. januar 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest 

seks måneder før utgangen av femårsperioden. Den 

delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med 

perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar 

med artikkel 121b. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 121b og 121c. 

Artikkel 121b 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

tilbakekalle delegeringen av myndighet nevnt i 

artikkel 22b. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern 

framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet 

skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den 

andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før 

endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken 

delegert myndighet som kan bli tilbakekalt, samt mulige 

årsaker til tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den skal få virkning umiddelbart eller på et 

senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den berører 

ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er 

trådt i kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske 

unions tidende. 

Artikkel 121c 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra 

den dag underretningen ble gitt.  
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På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges 

denne fristen med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer 

den ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, skal grunngi dette. 

25.  Artikkel 122 nr. 2 skal lyde: 

«2.  På grunngitt anmodning skal medlemsstatene 

oversende elektronisk rapportene nevnt i artikkel 111 nr. 3 

til vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat 

eller til Kontoret.» 

26.  Artikkel 123 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kontoret skal årlig offentliggjøre en liste over 

legemidler som har fått sine markedsføringstillatelser 

nektet, tilbakekalt eller midlertidig opphevet, som er blitt 

forbudt å utlevere eller som er trukket tilbake fra 

markedet.» 

27.  I artikkel 126a skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  Når en medlemsstat benytter seg av denne 

muligheten, skal medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak 

for å sikre at kravene i dette direktiv blir overholdt, særlig 

de som er nevnt i avdeling V, VI, VIII, IX og XI. 

Medlemsstatene kan vedta at artikkel 63 nr. 1 og 2 ikke får 

anvendelse på legemidler som er godkjent i henhold til 

nr. 1. 

3.  Før det utstedes en slik markedsføringstillatelse 

a)  skal en medlemsstat underrette innehaveren av 

markedsføringstillatelsen i den medlemsstaten der det 

aktuelle legemiddelet er godkjent, om forslaget om å 

utstede en markedsføringstillatelse i henhold til denne 

artikkel for det aktuelle legemiddelet, 

b)  kan en medlemsstat anmode vedkommende myndighet 

i nevnte medlemsstat om å utlevere eksemplarer av 

vurderingsrapporten som er nevnt i artikkel 21 nr. 4, 

og av den markedsføringstillatelsen som gjelder for 

det aktuelle legemiddelet. Ved en slik anmodning skal 

vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat innen 

30 dager etter at anmodningen er mottatt utlevere et 

eksemplar av vurderingsrapporten og markedsfø-

ringstillatelsen som gjelder for det aktuelle 

legemiddelet. 

28.  Artikkel 127a skal lyde: 

«Artikkel 127a 

 Når et legemiddel skal tillates i samsvar med forordning 

(EF) nr. 726/2004 og Komiteen for legemidler for 

mennesker i sin uttalelse viser til anbefalte vilkår eller 

restriksjoner slik det framgår av nevnte forordnings 

artikkel 9 nr. 4 bokstav c), ca), cb) eller cc), kan 

Kommisjonen gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene i 

samsvar med dette direktivs artikkel 33 og 34, for 

gjennomføringen av de nevnte vilkårene eller 

restriksjonene.» 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å vedlikeholde og på anmodning 

stille til rådighet et hoveddokument for legemiddelover-

våkingssystemet for ett eller flere legemidler som fastsatt i 

artikkel 104 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF, som endret 

ved dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at forpliktelsen får 

anvendelse på markedsføringstillatelser som er utstedt før 

21. juli 2012, fra og med: 

a)  datoen da disse markedsføringstillatelsene fornyes, eller 

b)  21. juli 2015, 

etter hvilken dato som inntreffer først. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåten som er 

fastsatt i artikkel 107m-q i direktiv 2001/83/EF, som endret ved 

dette direktiv, får anvendelse bare på studier som er igangsatt 

etter 21. juli 2012. 

3.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å sende inn opplysninger om 

antatte bivirkninger elektronisk til Eudravigilance-databasen, 

som fastsatt i artikkel 107 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, som 

endret ved dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at 

forpliktelsen får anvendelse seks måneder etter at databasens 

funksjoner er opprettet og er meddelt av Kontoret.  



Nr. 58/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

4.  Fram til Kontoret kan sikre at Eudravigilance-databasen 

fungerer som angitt i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

som endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1235/2010(1), skal innehavere av markedsføringstillatelser 

innen 15 dager etter at vedkommende innehaver fikk kjennskap 

til hendelsen, rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger som 

forekommer i Unionen, til vedkommende myndighet i 

medlemsstaten på hvis territorium hendelsen inntraff, og skal 

rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger som forekommer 

på en tredjestats territorium, til Kontoret og på anmodning til 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der legemiddelet 

er godkjent. 

5.  Fram til Kontoret kan sikre at Eudravigilance-databasen 

fungerer som angitt i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

som endret ved forordning (EU) nr. 1235/2010, kan 

vedkommende myndighet i en medlemsstat kreve at innehavere 

av markedsføringstillatelser rapporterer alle antatte ikke-

alvorlige bivirkninger som forekommer på nevnte medlemsstats 

territorium, innen 90 dager etter at vedkommende innehaver av 

markedsføringstillatelsen har fått kjennskap til hendelsen. 

6.  I dette tidsrommet skal medlemsstatene sørge for at 

rapportene nevnt i nr. 4 som gjelder hendelser som forekommer 

på deres territorium, gjøres tilgjengelige for Eudravigilance-

databasen omgående og i alle fall innen 15 dager etter at det ble 

meldt om antatte alvorlige bivirkninger. 

7.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å framlegge periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for Kontoret som fastsatt i artikkel 107b 

nr. 1 i direktiv 2001/83/EF, som endret ved dette direktiv, skal 

vedkommende nasjonale myndighet sikre at forpliktelsen får 

anvendelse tolv måneder etter at databasens funksjoner er 

opprettet og er meddelt av Kontoret. 

Fram til Kontoret kan sikre at databasen fungerer som  

avtalt for de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene,  

skal innehaverne av markedsføringstillatelser framlegge de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene til alle 

medlemsstater der legemiddelet er godkjent. 

  

(1) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1. 

Artikkel 3 

Innarbeiding 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. juli 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  

21. juli 2012. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 15. desember 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/62/EU 

av 8. juni 2011 

om endring av direktiv 2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige 

forsyningskjeden(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig traktatens artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 

bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(4) fast-

settes regler for blant annet framstilling, import, 

omsetning og engrosdistribusjon av legemidler i 

Unionen og regler for virksomme stoffer. 

2) Det er urovekkende at det i Unionen stadig påvises flere 

legemidler som er forfalsket med hensyn til identitet, 

historie eller opprinnelse. Disse produktene inneholder 

vanligvis bestanddeler som er forfalsket eller av dårlig 

kvalitet, ingen bestanddeler eller bestanddeler, herunder 

virksomme stoffer, i feil dosering, og utgjør derfor en 

alvorlig trussel mot folkehelsen. 

3) Erfaringen har vist at forfalskede legemidler når fram til 

pasienter ikke bare med ulovlige midler, men også 

gjennom den lovlige forsyningskjeden. Dette utgjør en 

særskilt trussel mot folkehelsen og kan føre til at 

pasienten mister tillit også til den lovlige 

forsyningskjeden. Direktiv 2001/83/EF bør endres for å 

håndtere denne økende trusselen. 

4) Trusselen mot folkehelsen er også erkjent av Verdens 

helseorganisasjon (WHO), som har opprettet 

innsatsgruppen IMPACT (International Medical 

Products Anti-Counterfeiting Taskforce). IMPACT har 

utarbeidet prinsipper for og elementer i nasjonal 

lovgivning mot forfalskede legemidler, som ble 

godkjent ved IMPACTs generalforsamling i Lisboa 

12. desember 2007. Unionen deltok aktivt i IMPACT. 

5) Det bør innføres en definisjon av begrepet «forfalsket 

legemiddel» for klart å skille forfalskede legemidler fra 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 1.7.2011, s. 74, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 14. 

(1) EUT C 317 av 23.12.2009, s. 62. 

(2) EUT C 79 av 27.3.2010, s. 50. 

(3) Europaparlamentets holdning av 16. februar 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. mai 2011. 

(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

andre ulovlige legemidler samt fra produkter som 

krenker immaterialrettigheter. Videre bør legemidler 

med utilsiktede kvalitetsmangler som skyldes 

framstillings- eller distribusjonsfeil, ikke forveksles med 

forfalskede legemidler. For å sikre ensartet anvendelse 

av dette direktiv bør også begrepene «virksomt stoff» og 

«hjelpestoff» defineres. 

6) Personer som anskaffer, innehar, oppbevarer, utleverer 

eller eksporterer legemidler, har lov til å drive slik 

virksomhet bare dersom de oppfyller kravene for å få 

tillatelse til engrosdistribusjon i samsvar med direktiv 

2001/83/EF. Distribusjonsnettet for legemidler blir 

stadig mer komplekst, og det omfatter i dag mange 

aktører som ikke nødvendigvis er grossister som 

omhandlet i nevnte direktiv. For å sikre pålitelighet i 

forsyningskjeden bør lovgivning om legemidler omfatte 

alle aktører i forsyningskjeden. Dette omfatter ikke bare 

grossister, enten de håndterer legemidler fysisk eller 

ikke, men også formidlere som deltar i salg eller kjøp av 

legemidler uten at de selv selger eller kjøper 

legemidlene, og uten at de eier og fysisk håndterer 

legemidler. 

7) Forfalskede virksomme stoffer og virksomme stoffer 

som ikke oppfyller gjeldende krav i direktiv 

2001/83/EF, medfører alvorlige farer for folkehelsen. 

Disse farene bør håndteres ved å skjerpe de 

kontrollkravene som gjelder for framstillere av 

legemidler. 

8) Det finnes en rekke ulike gode framstillingspraksiser 

som det er hensiktsmessig å anvende ved framstilling av 

hjelpestoffer. For å oppnå et høyt vernenivå for 

folkehelsen bør framstilleren av legemiddelet vurdere 

hjelpestoffers egnethet på grunnlag av god 

framstillingspraksis for hjelpestoffer. 

9) For å gjøre det lettere å håndheve og kontrollere at 

unionsreglene om virksomme stoffer overholdes, bør 

framstillerne, importørene eller distributørene av disse 

stoffene underrette vedkommende myndigheter om sin 

virksomhet. 

10) Legemidler kan innføres til Unionen uten at hensikten er 

å importere dem, dvs. uten at hensikten er å omsette 

dem fritt. Dersom slike legemidler forfalskes, utgjør de 

en fare for folkehelsen i Unionen. De forfalskede 

legemidlene kan dessuten nå pasienter i tredjestater. 

Medlemsstatene bør treffe tiltak for å hindre at slike 

forfalskede legemidler, dersom de innføres til Unionen, 

kommer i omsetning. Når Kommisjonen vedtar 

bestemmelser som utfyller denne forpliktelsen for 

medlemsstatene til å treffe slike tiltak, bør den ta hensyn 
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til de tilgjengelige administrative ressursene og 

praktiske følger, samt behovet for å opprettholde raske 

handelsstrømmer for lovlige legemidler. Disse be-

stemmelsene bør ikke berøre tollovgivningen, 

myndighetsfordelingen mellom Unionen og medlems-

statene, eller ansvarsfordelingen mellom medlems-

statene. 

11) Sikkerhetselementer for legemidler bør harmoniseres i 

Unionen for å ta hensyn til nye risikoprofiler, samtidig 

som det sikres at det indre marked for legemidler 

fungerer tilfredsstillende. Disse sikkerhetselementene 

bør gjøre det mulig å kontrollere at enkeltpakninger er 

ekte, og å identifisere dem samt påvise manipulering. 

Bruksområdet for disse sikkerhetselementene bør 

fastsettes idet det tas behørig hensyn til særtrekkene ved 

visse legemidler eller legemiddelkategorier, for 

eksempel generiske legemidler. Reseptpliktige 

legemidler bør som hovedregel være utstyrt med 

sikkerhetselementer. På bakgrunn av risikoen for, og 

risikoen som følger av, forfalskning av legemidler eller 

legemiddelkategorier, bør det imidlertid være en 

mulighet for å frita visse reseptpliktige legemidler eller 

legemiddelkategorier fra kravet om å være utstyrt med 

sikkerhetselementer, ved hjelp av en delegert rettsakt 

vedtatt på grunnlag av en risikovurdering. Sikkerhets-

elementer bør ikke innføres for ikke-reseptpliktige 

legemidler eller legemiddelkategorier, med mindre det 

unntaksvis ved en vurdering er påvist en risiko for 

forfalskning som vil få alvorlige følger. Slike legemidler 

bør derfor oppføres på en liste i en delegert rettsakt. 

 Risikovurderingen bør omfatte aspekter som 

legemiddelets pris, tidligere tilfeller av forfalskede 

legemidler som er rapportert i Unionen og i tredjestater 

samt følgene av forfalskningene for folkehelsen, idet det 

tas hensyn til de berørte legemidlenes særlige 

egenskaper og alvorlighetsgraden av de tilstandene de er 

beregnet på å behandle. Sikkerhetselementene bør gjøre 

det mulig å kontrollere hver enkelt levert 

legemiddelpakning, uansett hvordan de leveres, 

herunder gjennom fjernsalg. Den entydige 

identifikasjonen og det tilsvarende databasesystemet bør 

anvendes uten at det berører europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(1), og bør opprettholde klare og virknings-

fulle beskyttelsestiltak når personopplysninger 

behandles. Databasesystemet som inneholder 

opplysninger om sikkerhetselementene, kan inneholde 

følsom forretningsinformasjon. Disse opplysningene må 

beskyttes på egnet måte. Når de obligatoriske 

sikkerhetselementene innføres, bør det tas behørig 

hensyn til de særlige kjennetegnene ved forsynings-

kjedene i medlemsstatene. 

12) Enhver aktør i forsyningskjeden som pakker  

legemidler, skal ha en framstillingstillatelse. For at 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

sikkerhetselementene skal være virkningsfulle, bør en 

innehaver av framstillingstillatelse som ikke selv er den 

opprinnelige framstilleren av legemiddelet, bare ha lov 

til å fjerne, skifte ut eller dekke over disse 

sikkerhetselementene på strenge vilkår. Særlig bør 

sikkerhetselementene ved en eventuell ompakking 

skiftes ut med tilsvarende sikkerhetselementer. For dette 

formål bør betydningen av begrepet «tilsvarende» angis 

tydelig. De strenge vilkårene bør sikre egnet beskyttelse 

mot at forfalskede legemidler kommer inn i 

forsyningskjeden, for å sikre pasienter og interessene til 

innehavere av markedsføringstillatelse og framstillere. 

13) Innehavere av framstillingstillatelse som pakker om 

legemidler, bør ha ansvar for skader i de tilfellene og på 

de vilkårene som er fastsatt i rådsdirektiv 85/374/EØF 

av 25. juli 1985 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om produktansvar(2). 

14) For å oppnå økt pålitelighet i forsyningskjeden, bør 

grossister kontrollere at de grossistene som forsyner 

dem, er innehavere av en tillatelse til engrosdistribusjon. 

15) Det er nødvendig å tydeliggjøre de bestemmelsene som 

gjelder eksport av legemidler fra Unionen, og de 

bestemmelsene som gjelder innføring av legemidler til 

Unionen utelukkende med sikte på å eksportere dem. I 

henhold til direktiv 2001/83/EF er en person som 

eksporterer legemidler, en grossist. De bestemmelsene 

som gjelder for grossister, samt god distribusjons-

praksis, bør få anvendelse for alle slike virksomheter når 

de utøves på Unionens territorium, herunder i områder 

som frihandelssoner eller frilagre. 

16) For å sikre åpenhet bør en liste over grossister som en 

medlemsstats vedkommende myndighet ved inspeksjon 

har fastslått at overholder gjeldende unionsregelverk, 

offentliggjøres i en database som bør opprettes på 

unionsplan. 

17) Bestemmelsene om inspeksjoner og kontroller av alle 

aktører som deltar i framstilling og utlevering av 

legemidler og deres bestanddeler, bør tydeliggjøres, og 

særskilte bestemmelser bør få anvendelse på ulike typer 

aktører. Dette bør ikke hindre medlemsstatene i å foreta 

ytterligere inspeksjoner når det anses som hensikts-

messig. 

18) For å sikre et likt vernenivå for menneskers helse i hele 

Unionen og for å unngå forstyrrelse i det indre marked 

bør de harmoniserte prinsippene og retningslinjene for 

inspeksjon av framstillere og legemiddelgrossister, samt 

av virksomme stoffer, styrkes. Slike harmoniserte 

  

(2) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. 
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prinsipper og retningslinjer bør også bidra til å sikre 

overholdelse av eksisterende avtaler med tredjestater om 

gjensidig anerkjennelse, hvis anvendelse er avhengig av 

effektiv og sammenlignbar inspeksjon og håndheving i 

hele Unionen. 

19) Virksomheter som framstiller virksomme stoffer, bør 

ikke være gjenstand for inspeksjoner utført bare på 

grunnlag av mistanke om manglende overholdelse, men 

også på grunnlag av en risikoanalyse. 

20) Framstillingen av virksomme stoffer bør skje i samsvar 

med god framstillingspraksis, uansett om de virksomme 

stoffene er framstilt i Unionen eller er importert. Når det 

gjelder framstilling av virksomme stoffer i tredjestater, 

bør det sikres at lovbestemmelsene som gjelder for 

framstilling av virksomme stoffer beregnet på eksport til 

Unionen, samt inspeksjoner av virksomheter og 

håndheving av gjeldende bestemmelser, gir samme 

vernenivå for folkehelsen som Unionens regelverk. 

21) Ulovlig salg av legemidler til offentligheten via internett 

er en stor trussel mot folkehelsen ettersom forfalskede 

legemidler kan nå offentligheten på denne måten. Det er 

nødvendig å håndtere denne trusselen. I den forbindelse 

bør det tas hensyn til det faktum at spesifikke vilkår for 

detaljsalg av legemidler til offentligheten ikke er blitt 

harmonisert på unionsplan, og at medlemsstatene derfor 

kan innføre vilkår for utlevering av legemidler til 

offentligheten innenfor rammen av traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV). 

22) Da Den europeiske unions domstol («Domstolen») 

undersøkte om vilkårene for detaljsalg av legemidler var 

forenlige med Unionens regelverk, fastslo den at 

legemidler på grunn av de terapeutiske virkningene som 

kjennetegner dem, er av en særskilt art som i vesentlig 

grad skiller dem fra andre varer. Domstolen har også 

fastslått at menneskers helse og liv har høyeste prioritet 

blant de verdiene og interessene som beskyttes av 

TEUV, og at det er opp til medlemsstatene å fastsette 

hvilket vernenivå de vil gi folkehelsen, og hvordan dette 

nivået skal nås. Ettersom dette nivået kan variere fra én 

medlemsstat til en annen, må medlemsstatene få utøve 

skjønn( 1 ) når det gjelder vilkårene for utlevering av 

legemidler til offentligheten på sitt territorium. 

23) Særlig på bakgrunn av farene for folkehelsen og tatt i 

betraktning den myndigheten medlemsstatene er tillagt 

for å fastsette vernenivået for folkehelsen, kan 

medlemsstatene i henhold til Domstolens rettspraksis i 

prinsippet forbeholde farmasøyter detaljsalget av 

legemidler(2). 

  

(1) Domstolens dom av 19. mai 2009 i forente saker C-171/07 og  

C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes m.fl. v Saarland, saml. 

[2009] I-4171, nr. 19 og 31. 

(2) Domstolens dom av 19. mai 2009 i forente saker C-171/07 og  

C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes m.fl. v Saarland, saml. 

[2009] I-4171, nr. 34 og 35. 

24) Av den grunn og på bakgrunn av Domstolens 

rettspraksis bør medlemsstatene kunne pålegge vilkår 

som er begrunnet ut fra hensynet til vern av folkehelsen, 

for detaljsalg av legemidler som tilbys ved fjernsalg 

gjennom informasjonssamfunnstjenester. Slike vilkår 

bør ikke begrense det indre markeds virkemåte på en 

urimelig måte. 

25) Offentligheten bør få hjelp til å identifisere nettsteder 

som lovlig tilbyr offentligheten legemidler ved 

fjernsalg. Det bør innføres en felles logo som kan 

gjenkjennes i hele Unionen, og som samtidig gjør det 

mulig å fastslå i hvilken medlemsstat personen som 

tilbyr legemidler ved fjernsalg, er etablert. 

Kommisjonen bør utforme denne logoen. Nettsteder 

som tilbyr offentligheten legemidler ved fjernsalg, bør 

være lenket til den berørte vedkommende myndighets 

nettsted. På nettstedene til medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter samt til Det europeiske 

legemiddelkontor («Kontoret») bør det forklares 

hvordan logoen anvendes. Alle disse nettstedene bør 

være lenket til hverandre for å gi offentligheten 

fullstendige opplysninger. 

26) I tillegg bør Kommisjonen i samarbeid med Kontoret og 

medlemsstatene gjennomføre holdningskampanjer for å 

advare mot risikoene ved å kjøpe legemidler fra ulovlige 

kilder via internett. 

27) Medlemsstatene bør innføre virkningsfulle sanksjoner 

for handlinger som involverer forfalskede legemidler, 

idet det tas hensyn til den trusselen mot folkehelsen som 

slike legemidler utgjør. 

28) Forfalskning av legemidler er et verdensomspennende 

problem som krever effektiv og styrket internasjonal 

samordning og samarbeid for å sikre at strategier for å 

hindre forfalskning blir mer virkningsfulle, særlig når 

det gjelder salg av slike legemidler via internett. For 

dette formål bør Kommisjonen og medlemsstatene 

samarbeide nært og støtte det pågående arbeidet i 

internasjonale fora på dette området, for eksempel i 

Europarådet, i Europol og i De forente nasjoner. I tillegg 

bør Kommisjonen i nært samarbeid med 

medlemsstatene arbeide sammen med vedkommende 

myndigheter i tredjestater med sikte på en effektiv 

bekjempelse av handelen med forfalskede legemidler på 

verdensplan. 

29) Dette direktiv berører ikke bestemmelsene om 

immaterialrettigheter. Det er spesifikt rettet mot å hindre 

at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige 

forsyningskjeden. 

30) Kommisjonen bør ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV for å 

utfylle bestemmelsene i direktiv 2001/83/EF, som 

endret ved dette direktiv, når det gjelder god 

framstillings- og distribusjonspraksis for virksomme 

stoffer, når det gjelder nærmere regler for legemidler 

som innføres til Unionen uten at de importeres, og når 

det gjelder sikkerhetselementer. Det er særlig viktig at 
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Kommisjonen foretar egnede høringer i sitt forbere-

dende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen 

bør når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, 

sikre en samtidig, rettidig og egnet overføring av 

relevante dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

31) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring bør 

Kommisjonen tildeles gjennomføringsmyndighet med 

hensyn til vedtakelse av tiltak for å vurdere 

rammereglene for framstilling av virksomme stoffer 

som eksporteres fra tredjestater til Unionen, og med 

hensyn til en felles logo som identifiserer nettsteder som 

lovlig tilbyr offentligheten legemidler ved fjernsalg. 

Gjennomføringsmyndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll av 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1). 

32) Sikkerhetselementene for legemidler som innføres i 

henhold til dette direktiv, krever omfattende tilpasninger 

av framstillingsprosessene. For å gjøre det mulig for 

framstillerne å foreta slike tilpasninger bør fristene for 

anvendelsen av bestemmelsene om sikkerhets-

elementene være tilstrekkelig lange og beregnes fra den 

dagen de delegerte rettsaktene som fastsetter nærmere 

regler i forbindelse med disse sikkerhetselementene, 

offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Det bør 

også tas hensyn til at noen medlemsstater allerede har 

innført et nasjonalt system. Slike medlemsstater bør 

innrømmes en ytterligere overgangsperiode for å 

tilpasse seg til det harmoniserte unionssystemet. 

33) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre at det 

indre marked for legemidler fungerer tilfredsstillende 

samtidig som det sikres et høyt vernenivå for 

folkehelsen mot forfalskede legemidler, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

34) Det er viktig at medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter, Kommisjonen og Kontoret samarbeider 

for å sikre utvekslingen av opplysninger om tiltak som 

treffes for å hindre forfalskning av legemidler, og om de 

sanksjonssystemene som er innført. For tiden skjer 

denne utvekslingen gjennom arbeidsgruppen for 

rettshåndhevende myndigheter (WGEO, Working Group 

of Enforcement Officers). Medlemsstatene bør sikre at 

pasient- og forbrukerorganisasjoner holdes underrettet 

om håndhevingsvirksomhet i den utstrekning det er 

forenlig med driftsmessige behov. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

35) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlems-

statene til, for sin egen del og i Unionens interesse, å 

utarbeide egne tabeller som så langt det er mulig, viser 

sammenhengen mellom dette direktiv og innarbeidings-

tiltakene, samt å offentliggjøre dem. 

36) Direktiv 2001/83/EF ble nylig endret ved direktiv 

2010/84/EU( 3 ) når det gjelder legemiddelovervåking. 

Nevnte direktiv endret blant annet artikkel 111 med 

hensyn til inspeksjoner og artikkel 116 med hensyn til 

midlertidig oppheving og tilbakekalling og endring av 

markedsføringstillatelser under visse omstendigheter. 

Det ble videre innført bestemmelser om delegerte 

rettsakter i artikkel 121a, 121b og 121c i direktiv 

2001/83/EF. Dette direktiv krever noen ytterligere og 

utfyllende endringer i nevnte artikler i direktiv 

2001/83/EF. 

37) Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  nytt nr. 3a og 3b skal lyde: 

«3a.  Virksomme stoffer: 

 Ethvert stoff eller enhver stoffblanding som er 

beregnet på bruk i framstillingen av et 

legemiddel, og som ved å inngå i framstillingen 

av dette, blir et virksomt stoff i legemiddelet som 

skal utøve en farmakologisk, immunologisk eller 

metabolsk virkning med sikte på å gjenopprette, 

korrigere eller endre fysiologiske funksjoner eller 

å stille en medisinsk diagnose. 

3b.  Hjelpestoff: 

 Enhver bestanddel i et legemiddel unntatt det 

virksomme stoffet og emballasjematerialet.» 

b)  Nytt nr. 17a skal lyde: 

«17a. Formidling av legemidler: 

 All virksomhet knyttet til salg eller kjøp av 

legemidler, unntatt engrosdistribusjon, som ikke 

omfatter fysisk håndtering, og som består i å 

forhandle uavhengig og på vegne av en annen 

juridisk eller fysisk person.» 

c)  Nytt nr. 33 skal lyde: 

«33. Forfalsket legemiddel:   

  

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

(3) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74. 
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Ethvert legemiddel med en uriktig angivelse av 

a)  dets identitet, herunder emballasje og 

merking, dets navn eller dets sammensetning 

med hensyn til noen av dets bestanddeler, 

herunder hjelpestoffer, og disse bestand-

delenes styrke, 

b)  dets opprinnelse, herunder dets framstiller, 

dets framstillingsstat, dets opprinnelsesstat 

eller innehaveren av markedsføringstillatel-

sen for det, eller 

c)  dets historie, herunder registre og dokumen-

ter knyttet til de anvendte distribusjons-

kanalene. 

Denne definisjonen omfatter ikke utilsiktede 

kvalitetsmangler og berører ikke brudd på 

immaterialrettigheter.» 

2) I artikkel 2 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 3 

nr. 4 får avdeling IV i dette direktiv anvendelse på 

framstilling av legemidler beregnet bare på eksport og på 

mellomprodukter, virksomme stoffer og hjelpestoffer. 

4.  Nr. 1 berører ikke artikkel 52b og 85a.» 

3) I artikkel 8 nr. 3 skal ny bokstav ha) lyde: 

«ha)  En skriftlig bekreftelse på at framstilleren av 

legemiddelet gjennom kontroller har fastslått at 

framstilleren av det virksomme stoffet overholder 

prinsippene og retningslinjene for god framstillings-

praksis, i samsvar med artikkel 46 bokstav f). Den 

skriftlige bekreftelsen skal inneholde en henvisning 

til datoen for kontrollen og en erklæring om at 

resultatet av kontrollen bekrefter at framstillingen 

skjer i samsvar med prinsippene og retningslinjene 

for god framstillingspraksis.» 

4) I artikkel 40 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal legge inn opplysningene om 

tillatelsen nevnt i nr. 1 i denne artikkel i unionsdatabasen 

nevnt i artikkel 111 nr. 6.» 

5) Artikkel 46 bokstav f) erstattes med følgende bokstaver: 

«f)  å overholde prinsippene og retningslinjene for god 

framstillingspraksis for legemidler og å bruke bare 

virksomme stoffer som er framstilt i samsvar med 

god framstillingspraksis for virksomme stoffer, og 

distribuert i samsvar med god distribusjonspraksis 

for virksomme stoffer. For dette formål skal 

innehaveren av framstillingstillatelsen bekrefte at 

framstilleren og distributørene av virksomme stoffer 

opptrer i samsvar med god framstillingspraksis  

og god distribusjonspraksis, ved å foreta kontroller 

på framstillings- og distribusjonsstedene til 

framstilleren og distributørene av virksomme  

stoffer. Innehaveren av framstillingstillatelsen skal 

kontrollere denne overholdelsen enten selv eller, 

uten at det berører innehaverens ansvar i henhold til 

dette direktiv, gjennom en enhet som opptrer på 

dennes vegne i henhold til en avtale. 

 Innehaveren av framstillingstillatelsen skal sikre at 

hjelpestoffene er egnet til bruk i legemidler ved å 

fastslå hva som er egnet god framstillingspraksis. 

Dette skal fastslås på grunnlag av en formalisert 

risikovurdering i samsvar med gjeldende retnings-

linjer nevnt i artikkel 47 femte ledd. Ved 

risikovurderingen skal det tas hensyn til så vel krav i 

henhold til andre egnede kvalitetssystemer som 

hjelpestoffenes opprinnelse og tilsiktede anvendelse 

samt tidligere tilfeller av kvalitetsmangler. 

Innehaveren av framstillingstillatelsen skal sikre at 

den egnede gode framstillingspraksisen som fastslås 

på denne måten, anvendes. Innehaveren av 

framstillingstillatelsen skal dokumentere tiltakene 

som treffes i henhold til dette ledd, 

g)  å underrette vedkommende myndighet og 

innehaveren av markedsføringstillatelsen umid-

delbart dersom vedkommende får opplysninger om 

at legemidler som omfattes av framstillingstillatel-

sen, er, eller mistenkes å være, forfalskede, 

uavhengig av om disse legemidlene ble distribuert i 

den lovlige forsyningskjeden eller på ulovlig måte, 

herunder ulovlig salg gjennom informasjonssam-

funnstjenester, 

h)  å kontrollere at framstillere, importører eller 

distributører som vedkommende mottar virksomme 

stoffer fra, er registrert hos vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der de er etablert, 

i)  å kontrollere de virksomme stoffenes og hjelpe-

stoffenes ekthet og kvalitet.» 

6) Ny artikkel 46b skal lyde: 

«Artikkel 46b 

 1.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre 

at framstilling, import og distribusjon på deres område av 

virksomme stoffer, herunder virksomme stoffer beregnet på 

eksport, skjer i samsvar med god framstillingspraksis og 

god distribusjonspraksis for virksomme stoffer. 

 2.  Virksomme stoffer kan importeres bare dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de virksomme stoffene er framstilt i samsvar med 

regler for god framstillingspraksis som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt av Unionen i henhold til artikkel 47 

tredje ledd, og 

b)  de virksomme stoffene ledsages av en skriftlig 

bekreftelse fra vedkommende myndighet i den 

eksporterende tredjestaten der det framkommer:   
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i) at reglene for god framstillingspraksis som gjelder 

for virksomheten der det eksporterte virksomme 

stoffet framstilles, minst tilsvarer reglene fastsatt 

av Unionen i henhold til artikkel 47 tredje ledd, 

ii) at den berørte framstillingsvirksomheten er 

gjenstand for regelmessige og strenge kontroller 

med fullt innsyn, og for effektiv håndheving av 

god framstillingspraksis, herunder gjentatte og uan-

meldte inspeksjoner, for å sikre et vern av 

folkehelsen som minst tilsvarer det i Unionen, og 

iii) at den eksporterende tredjestaten dersom det 

framkommer opplysninger knyttet til manglende 

overholdelse, uten opphold oversender disse 

opplysningene til Unionen. 

 Denne skriftlige bekreftelsen berører ikke forpliktelsene 

fastsatt i artikkel 8 og i artikkel 46 bokstav f). 

 3.  Kravet fastsatt i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel får 

ikke anvendelse dersom eksportstaten er oppført på listen 

nevnt i artikkel 111b. 

 4.  Kravet i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel kan 

unntaksvis og der det er nødvendig for å sikre 

tilgjengeligheten av legemidler, fravikes av enhver 

medlemsstat i en periode som ikke overskrider 

gyldighetsperioden for sertifikatet for god framstillings-

praksis, når en medlemsstat etter inspeksjon har fastslått at 

en virksomhet som framstiller et virksomt stoff for eksport, 

overholder prinsippene og retningslinjene for god 

framstillingspraksis fastsatt i henhold til artikkel 47 tredje 

ledd. Medlemsstater som benytter muligheten til å gjøre et 

slikt unntak, skal underrette Kommisjonen om det.» 

7) I artikkel 47 erstattes tredje og fjerde ledd med følgende 

ledd: 

 «Kommisjonen skal gjennom delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 121a og på vilkårene fastsatt i artikkel 121b 

og 121c vedta prinsippene og retningslinjene for god 

framstillingspraksis for virksomme stoffer nevnt i 

artikkel 46 bokstav f) første ledd og i artikkel 46b. 

 Prinsippene for god distribusjonspraksis for virksomme 

stoffer nevnt i artikkel 46 bokstav f) første ledd skal vedtas 

av Kommisjonen i form av retningslinjer. 

 Kommisjonen skal vedta retningslinjer om den formaliserte 

risikovurderingen som har til formål å fastslå hva som er 

egnet god framstillingspraksis for hjelpestoffer, som nevnt 

i artikkel 46 bokstav f) annet ledd.» 

8) Ny artikkel 47a skal lyde: 

«Artikkel 47a 

 1.  Sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o) 

skal ikke fjernes eller tildekkes, verken helt eller delvis, 

med mindre følgende vilkår er oppfylt: 

a)  før sikkerhetselementene helt eller delvis fjernes  

eller tildekkes, kontrollerer innehaveren av 

framstillingstillatelsen at det berørte legemiddelet er 

ekte og ikke er manipulert, 

b)  innehaveren av framstillingstillatelsen overholder 

artikkel 54 bokstav o) ved å erstatte disse sikkerhets-

elementene med sikkerhetselementer som er tilsvaren-

de med hensyn til muligheten for å kontrollere ekthet 

og identitet samt for å bevise at legemiddelet er 

manipulert. Slik utskifting skal skje uten åpning av den 

indre emballasjen som definert i artikkel 1 nr. 23. 

 Sikkerhetselementene skal anses å tilsvare de opp-

rinnelige dersom de 

i) oppfyller kravene fastsatt i de delegerte rettsaktene 

vedtatt i henhold til artikkel 54a nr. 2, og 

ii) er like virkningsfulle når det gjelder å muliggjøre 

kontroll av legemidlers ekthet og identitet samt å 

bevise at legemidler er manipulert, 

c)  utskiftingen av sikkerhetselementer skjer i samsvar 

med gjeldende gode framstillingspraksis for 

legemidler, og 

d) utskiftingen av sikkerhetselementer er gjenstand for 

vedkommende myndighets tilsyn. 

 2.  Innehavere av framstillingstillatelser, herunder de 

som utøver virksomhetene nevnt i artikkel 1 i denne 

artikkel, skal anses som framstillere og derfor stå ansvarlig 

for skader i de tilfellene og på de vilkårene som er fastsatt i 

direktiv 85/374/EØF.» 

9) I artikkel 51 nr. 1 innsettes følgende ledd foran annet ledd: 

 «Den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 48 skal når det 

gjelder legemidler som skal omsettes i Unionen, sikre at 

sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o) er 

festet på emballasjen.» 

10) Ny artikkel 52a og 52b skal lyde: 

«Artikkel 52a 

 1.  Importører, framstillere og distributører av 

virksomme stoffer som er etablert i Unionen, skal registrere 

sin virksomhet hos vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der de er etablert. 

 2.  Registreringsskjemaet skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

i) navn eller foretaksnavn og fast adresse, 

ii) angivelse av de virksomme stoffene som skal 

importeres, framstilles eller distribueres, 

iii) opplysninger om lokaler og teknisk utstyr som skal 

brukes i virksomheten.  
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 3.  Personene nevnt i nr. 1 skal framlegge registrerings-

skjemaet for vedkommende myndighet minst 60 dager før 

virksomheten er beregnet innledet. 

 4.  Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 

risikovurdering beslutte å foreta en inspeksjon. Dersom 

vedkommende myndighet innen 60 dager etter at 

registreringsskjemaet er mottatt, underretter søkeren om at 

en inspeksjon vil bli foretatt, skal virksomheten ikke 

innledes før vedkommende myndighet har underrettet 

søkeren om at virksomheten kan innledes. Dersom 

vedkommende myndighet innen 60 dager etter at 

registreringsskjemaet er mottatt, ikke har underrettet 

søkeren om at en inspeksjon vil bli foretatt, kan søkeren 

innlede virksomheten. 

 5.  Personene nevnt i nr. 1 skal årlig oversende 

vedkommende myndighet en liste over endringer som har 

funnet sted med hensyn til opplysningene som er gitt i 

registreringsskjemaet. Enhver endring som kan påvirke 

kvaliteten på eller sikkerheten knyttet til de virksomme 

stoffene som framstilles, importeres eller distribueres, skal 

meldes umiddelbart. 

 6.  Personer nevnt i nr. 1 som innledet sin virksomhet 

før 2. januar 2013, skal framlegge registreringsskjemaet for 

vedkommende myndighet innen 2. mars 2013. 

 7.  Medlemsstatene skal legge inn opplysningene som 

framlegges i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, i 

unionsdatabasen nevnt i artikkel 111 nr. 6. 

 8.  Denne artikkel berører ikke artikkel 111. 

Artikkel 52b 

 1.  Uten hensyn til artikkel 2 nr. 1 og uten at det berører 

avdeling VII skal medlemsstatene treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å hindre at legemidler som innføres til 

Unionen, men som ikke skal omsettes i Unionen, kommer i 

omsetning dersom det er tilstrekkelig grunnlag for å 

mistenke at disse produktene er forfalskede. 

 2.  For å fastsette hva som er nødvendige tiltak nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel, kan Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 121a og på vilkårene 

fastsatt i artikkel 121b og 121c vedta tiltak som utfyller 

nr. 1 i denne artikkel med hensyn til de kriteriene som skal 

vurderes, og de kontrollene som skal foretas ved vurdering 

av om legemidler som innføres til Unionen, men som ikke 

skal omsettes, kan være forfalskede.» 

11) I artikkel 54 skal ny bokstav o) lyde: 

«o)  for andre legemidler enn radioaktive legemidler nevnt 

i artikkel 54a nr. 1, sikkerhetselementer som gjør det 

mulig for grossister og personer som har tillatelse 

eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten: 

—  å kontrollere legemiddelets ekthet, og 

—  å identifisere enkeltpakninger, 

 samt en innretning som gjør det mulig å kontrollere 

om den ytre emballasjen er manipulert.» 

12) Ny artikkel 54a skal lyde: 

«Artikkel 54a 

 1.  Reseptpliktige legemidler skal være utstyrt med 

sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o) med 

mindre de er oppført på en liste i samsvar med 

framgangsmåten omhandlet i nr. 2 bokstav b) i denne 

artikkel. 

 Ikke-reseptpliktige legemidler skal ikke være utstyrt med 

sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o) med 

mindre de unntaksvis er oppført på en liste i samsvar med 

framgangsmåten omhandlet i nr. 2 bokstav b) i denne 

artikkel, etter at det ved vurdering er fastslått en risiko for 

forfalskning. 

 2.  Kommisjonen skal gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 121a og på vilkårene fastsatt i 

artikkel 121b og 121c vedta tiltak som utfyller artikkel 54 

bokstav o), med sikte på å fastsette de nærmere reglene for 

sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o). 

 I disse delegerte rettsaktene skal følgende fastsettes: 

a)  egenskaper og tekniske spesifikasjoner for den 

entydige identifikasjonen for sikkerhetselementene 

nevnt i artikkel 54 bokstav o), som gjør det mulig å 

kontrollere legemidlers ekthet og å identifisere 

enkeltpakninger. Når sikkerhetselementene fastsettes, 

skal det tas behørig hensyn til deres kostnads-

effektivitet, 

b)  listene over legemidlene eller legemiddelkategoriene 

som, når det gjelder reseptpliktige legemidler, ikke skal 

være utstyrt med sikkerhetselementer, og når det 

gjelder ikke-reseptpliktige legemidler, skal være utstyrt 

med sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 

bokstav o). Når disse listene utarbeides, skal det tas 

hensyn til risikoen for, og risikoen som følger av, 

forfalskning av legemidler eller legemiddelkategorier. 

For dette formål skal minst følgende kriterier anvendes: 

i) legemiddelets pris og salgsvolum, 

ii) antallet og hyppigheten av tidligere tilfeller av 

forfalskede legemidler som er rapportert i Unionen 

og i tredjestater, og utviklingen hittil når det 

gjelder antallet og hyppigheten av slike tilfeller, 

iii) de berørte legemidlenes særlige egenskaper, 

iv) alvorlighetsgraden av de tilstandene de er beregnet 

på å behandle, 

v) andre potensielle farer for folkehelsen,  
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c)  framgangsmåtene for melding til Kommisjonen som 

omhandlet i nr. 4, og et raskt system for evaluering av 

og beslutning om slike meldinger med sikte på 

anvendelse av bokstav b), 

d)  de nærmere reglene for kontroll av sikkerhetselemen-

tene nevnt i artikkel 54 bokstav o) foretatt av 

framstillere, grossister, farmasøyter og personer som 

har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 

offentligheten, samt av vedkommende myndigheter. De 

nærmere reglene skal gjøre det mulig å kontrollere 

ektheten til hver utleverte pakning med legemidler som 

er utstyrt med sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 

bokstav o), og å fastsette omfanget av denne 

kontrollen. Når de nærmere reglene fastsettes, skal det 

tas hensyn til de særlige kjennetegnene ved 

forsyningskjedene i medlemsstatene samt behovet for å 

sikre at kontrolltiltakenes virkning på enkeltaktører i 

forsyningskjedene står i forhold til formålet, 

e)  bestemmelser om opprettelsen, håndteringen og 

tilgangen til databasesystemet som skal inneholde 

opplysninger om sikkerhetselementer, som gjør det 

mulig å kontrollere legemidlers ekthet og identitet i 

henhold til artikkel 54 bokstav o). Kostnadene for 

databasesystemet skal dekkes av innehaverne av 

framstillingstillatelse for legemidler som er utstyrt med 

sikkerhetselementer. 

 3.  Når Kommisjonen vedtar tiltakene nevnt i nr. 2, skal 

den som et minstekrav ta behørig hensyn til følgende: 

a)  vernet av personopplysninger i henhold til Unionens 

regelverk, 

b)  rettmessige interesser i at forretningshemmeligheter 

beskyttes, 

c)  eierskapet til og fortrolig behandling av opplysningene 

som framkommer ved bruk av sikkerhetselementene, 

og 

d)  tiltakenes kostnadseffektivitet. 

 4.  De vedkommende nasjonale myndigheter skal 

underrette Kommisjonen om ikke-reseptpliktige legemidler 

når de anser at det er en risiko for at de kan bli forfalsket, 

og de kan underrette Kommisjonen om legemidler som de 

ikke anser som utsatt for risiko i henhold til kriteriene i 

nr. 2 bokstav b) i denne artikkel. 

 5.  Medlemsstatene kan med sikte på refusjon eller 

legemiddelovervåking utvide bruksområdet for den 

entydige identifikasjonen nevnt i artikkel 54 bokstav o) til 

å omfatte ethvert legemiddel som er reseptpliktig eller kan 

refunderes. 

 Medlemsstatene kan med sikte på refusjon, 

legemiddelovervåking eller farmako-epidemiologi anvende 

opplysningene i databasesystemet nevnt i nr. 2 bokstav e) i 

denne artikkel. 

 Medlemsstatene kan med sikte på pasientsikkerhet utvide 

bruksområdet for forseglingen som skal hindre 

manipulering, og som er nevnt i artikkel 54 bokstav o), til å 

omfatte ethvert legemiddel.» 

13) I artikkel 57 skal første ledd fjerde strekpunkt lyde: 

«—  ekthet og identitet i samsvar med artikkel 54a nr. 5.» 

14) Overskriften i avdeling VII skal lyde: 

 «Engrosdistribusjon av legemidler». 

15) I artikkel 76 skal nr. 3 og 4 lyde: 

 «3.  En distributør som ikke er innehaveren av 

markedsføringstillatelsen, og som importerer et legemiddel 

fra en annen medlemsstat, skal underrette innehaveren av 

markedsføringstillatelsen og vedkommende myndighet i 

medlemsstaten som legemiddelet skal importeres til, om at 

distributøren har til hensikt å importere legemiddelet. Når 

det gjelder legemidler der det ikke er utstedt noen tillatelse 

i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, skal 

underretningen til vedkommende myndighet ikke berøre 

ytterligere framgangsmåter som måtte gå fram av 

lovgivningen i den berørte medlemsstaten, eller gebyrer til 

vedkommende myndighet for behandlingen av 

meddelelsen. 

 4.  Når det gjelder legemidler der det er utstedt en 

tillatelse i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, skal 

distributøren gi underretningen i henhold til nr. 3 i denne 

artikkel til innehaveren av markedsføringstillatelsen og 

Kontoret. Det skal betales et gebyr til Kontoret for 

kontrollen av at vilkårene fastsatt i Unionens regelverk for 

legemidler og i markedsføringstillatelsene, oppfylles.» 

16) I artikkel 77 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal treffe alle de tiltakene som 

er nødvendige for å sikre at engrosdistribusjon av 

legemidler kan skje bare dersom det foreligger tillatelse 

til å drive virksomhet som legemiddelgrossist, med 

angivelse av i hvilke lokaler på deres territorium 

tillatelsen gjelder.» 

b)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal legge inn opplysningene 

om tillatelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel i 

unionsdatabasen nevnt i artikkel 111 nr. 6. På 

anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat skal 

medlemsstatene framlegge alle egnede opplysninger 

om de enkelte tillatelsene som de har gitt i henhold til 

nr. 1 i denne artikkel. 

 5.  Den medlemsstaten som har gitt tillatelsen for 

lokaler på sitt territorium, skal ha ansvaret for at de 

personene som har tillatelse til å drive virksomhet som 

legemiddelgrossist, kontrolleres og at deres lokaler 

inspiseres.»  
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17) I artikkel 80 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny bokstav ca) skal lyde: 

«ca)  de skal kontrollere at de mottatte legemidlene 

ikke er forfalsket ved å kontrollere 

sikkerhetselementene på den ytre emballasjen, i 

samsvar med kravene fastsatt i de delegerte 

rettsaktene nevnt i artikkel 54a nr. 2,». 

b)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  de skal oppbevare dokumentasjon i form av 

kjøps- og salgsfakturaer og data i elektronisk 

eller annen form, som for alle inn- og utgående 

eller formidlede transaksjoner av legemidler gir 

minst følgende opplysninger: 

— dato, 

— legemiddelets navn, 

— mottatt, utlevert eller formidlet mengde, 

— leverandørens eller mottakerens navn og 

adresse, etter det som er relevant, 

— partinummer for legemidlene, i det minste 

for legemidler som er utstyrt med 

sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 

bokstav o),». 

c)  Ny bokstav h) og i) skal lyde: 

«h) de skal anvende et kvalitetssystem med fastsatte 

ansvarsområder, framgangsmåter og 

risikohåndteringstiltak i forbindelse med 

virksomheten, 

i)  de skal umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet og, dersom det er relevant, 

innehaveren av markedsføringstillatelsen om 

legemidler som de mottar eller tilbys, og som de 

fastslår eller mistenker er forfalskede.» 

d)  Følgende ledd tilføyes: 

 «Ved anvendelse av bokstav b) skal innehavere av 

tillatelse til engrosdistribusjon, når legemiddelet 

kommer fra en annen grossist, kontrollere at denne 

grossisten overholder prinsippene og retningslinjene 

for god distribusjonspraksis. Dette omfatter kontroll av 

at grossisten har tillatelse til engrosdistribusjon. 

 Dersom legemiddelet kommer fra framstilleren eller 

importøren, skal innehaverne av tillatelsen til 

engrosdistribusjon kontrollere at framstilleren eller 

importøren har en framstillingstillatelse. 

 Dersom legemiddelet mottas gjennom formidling, skal 

innehaverne av tillatelsen til engrosdistribusjon 

kontrollere at den berørte formidleren oppfyller 

kravene som er fastsatt i dette direktiv.» 

18) I artikkel 82 første ledd tilføyes følgende strekpunkt: 

«—  partinummer for legemidlene, i det minste for 

legemidler som er utstyrt med sikkerhetselementene 

nevnt i artikkel 54 bokstav o).» 

19) Ny artikkel 85a og 85b skal lyde: 

«Artikkel 85a 

 Artikkel 76 og artikkel 80 bokstav c) får ikke anvendelse 

på engrosdistribusjon av legemidler til tredjestater. 

Artikkel 80 bokstav b) og ca) får heller ikke anvendelse når 

et legemiddel mottas direkte fra en tredjestat uten at det 

importeres. Kravene fastsatt i artikkel 82 får anvendelse på 

distribusjon av legemidler til personer i tredjestater som har 

tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 

offentligheten. 

Artikkel 85b 

 1.  Personer som formidler legemidler, skal sikre at de 

formidlede legemidlene er omfattet av en 

markedsføringstillatelse utstedt i henhold til forordning 

(EF) nr. 726/2004 eller av vedkommende myndigheter i en 

medlemsstat i samsvar med dette direktiv. 

 Personer som formidler legemidler, skal ha en fast adresse 

og kontaktopplysninger i Unionen, for å sikre at 

vedkommende myndigheter kan fastslå deres nøyaktige 

identitet og hvor de finnes samt kommunisere med dem og 

overvåke deres virksomhet. 

 Kravene fastsatt i artikkel 80 bokstav d)-i) får tilsvarende 

anvendelse på formidling av legemidler. 

 2.  Personer kan formidle legemidler bare dersom de er 

registrert hos vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der de har fast adresse som nevnt i nr. 1. 

Disse personene skal som et minstekrav oppgi navn, 

foretaksnavn og fast adresse for å bli registrert. De skal 

uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet 

om eventuelle endringer i disse opplysningene. 

 Personer som formidler legemidler, og som innledet sin 

virksomhet før 2. januar 2013, skal registrere seg hos 

vedkommende myndighet innen 2. mars 2013. 

 Vedkommende myndighet skal føre inn opplysningene 

nevnt i første ledd i et register som skal være offentlig 

tilgjengelig. 

 3.  Retningslinjene nevnt i artikkel 84 skal omfatte 

særlige bestemmelser om formidling. 

 4.  Denne artikkel berører ikke artikkel 111. Den 

medlemsstaten som personen som formidler legemidler er 

registrert i, skal ha ansvar for å utføre inspeksjonene nevnt 

i artikkel 111.  
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 Dersom en person som formidler legemidler, ikke oppfyller 

kravene i denne artikkel, kan vedkommende myndighet 

beslutte å fjerne denne personen fra registeret nevnt i nr. 2. 

Vedkommende myndighet skal underrette vedkommende 

om dette.» 

20) Før avdeling VIII innsettes følgende avdeling: 

«AVDELING VIIA 

FJERNSALG TIL OFFENTLIGHETEN 

Artikkel 85c 

 1.  Med forbehold for nasjonal lovgivning som forbyr 

fjernsalg av reseptpliktige legemidler til offentligheten 

gjennom informasjonssamfunnstjenester, skal medlemssta-

tene sikre at legemidler tilbys ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester 

som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF 

om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(*), på følgende vilkår: 

a)  den fysiske eller juridiske personen som tilbyr 

legemidlene, har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten, også ved fjernsalg, i 

samsvar med den nasjonale lovgivningen i den 

medlemsstaten der vedkommende er etablert, 

b)  personen nevnt i bokstav a) har meddelt den 

medlemsstaten der vedkommende er etablert, minst 

følgende opplysninger: 

i) navn eller foretaksnavn og fast adresse for 

virksomheten som legemidlene utleveres fra, 

ii) startdato for virksomheten som går ut på å tilby 

legemidler ved fjernsalg til offentligheten gjennom 

informasjonssamfunnstjenester, 

iii) adressen til nettstedet som brukes for dette formål, 

og alle relevante opplysninger som er nødvendige 

for å identifisere nettstedet, 

iv) dersom det er relevant, klassifiseringen i henhold 

til avdeling VI av legemidlene som tilbys ved 

fjernsalg til offentligheten gjennom informasjons-

samfunnstjenester. 

 Opplysningene skal ajourføres ved behov, 

c)  legemidlene overholder den nasjonale lovgivningen i 

mottakerstaten i samsvar med artikkel 6 nr. 1, 

d)  med forbehold for opplysningskravene fastsatt 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»)(**), inneholder nettstedet som tilbyr 

legemiddelet, som et minstekrav følgende 

opplysninger: 

i) kontaktopplysninger til vedkommende myndighet 

eller myndigheten som er underrettet i henhold til 

bokstav b), 

ii) en hyperlenke til nettstedet nevnt i nr. 4 for 

etableringsstaten, 

iii) den felles logoen nevnt i nr. 3 vises tydelig på hver 

side på nettstedet som er knyttet til tilbudet om 

fjernsalg av legemidler til offentligheten. Den 

felles logoen skal inneholde en hyperlenke til 

oppføringen av personen på listen nevnt i nr. 4 

bokstav c). 

 2.  Medlemsstatene kan innføre vilkår som er berettiget 

ut fra hensynet til vern av folkehelsen, for detaljsalg på 

deres territorium av legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester. 

 3.  Det skal innføres en felles logo som kan gjenkjennes 

i hele Unionen, og som samtidig gjør det mulig å fastslå i 

hvilken medlemsstat personen som tilbyr legemidler ved 

fjernsalg til offentligheten, er etablert. Logoen skal vises 

tydelig på nettsteder som tilbyr legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten i samsvar med nr. 1 bokstav d). 

 For å harmonisere anvendelsen av den felles logoen skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med hensyn 

til 

a)  de tekniske, elektroniske og kryptografiske kravene til 

kontroll av den felles logoens ekthet, 

b)  utformingen av den felles logoen. 

 Disse gjennomføringsrettsaktene skal ved behov endres for 

å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmå-

ten nevnt i artikkel 121 nr. 2. 

 4.  Hver medlemsstat skal opprette et nettsted som 

inneholder minst følgende: 

a)  opplysninger om den nasjonale lovgivningen som får 

anvendelse på tilbud om legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, 

herunder opplysninger om det faktum at det kan være 

forskjeller mellom medlemsstatene når det gjelder 

klassifisering av legemidler og vilkår for utlevering av 

legemidler, 

b)  opplysninger om formålet for den felles logoen, 

c)  listen over personer som tilbyr legemidler ved fjernsalg 

til offentligheten gjennom informasjonssamfunns-

tjenester i samsvar med nr. 1, samt adressene til deres 

nettsteder, 

d)  bakgrunnsopplysninger om risikoene knyttet til ulovlig 

utlevering av legemidler til offentligheten gjennom 

informasjonssamfunnstjenester. 

 Dette nettstedet skal inneholde en hyperlenke til nettstedet 

nevnt i nr. 5.  
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 5.  Kontoret skal opprette et nettsted som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 4 bokstav b) og d), opplysninger 

om Unionens regelverk som får anvendelse på forfalskede 

legemidler, samt hyperlenker til medlemsstatenes 

nettsteder nevnt i nr. 4. På Kontorets nettsted skal det 

uttrykkelig framgå at medlemsstatenes nettsteder 

inneholder opplysninger om personer som har tillatelse 

eller rett til å utlevere legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester i 

den berørte medlemsstaten. 

 6.  Med forbehold for direktiv 2000/31/EF og kravene 

fastsatt i denne avdeling skal medlemsstatene treffe de 

tiltakene som er nødvendige for å sikre at andre personer 

enn personene nevnt i nr. 1, som tilbyr legemidler ved 

fjernsalg til offentligheten gjennom informasjonssamfunns-

tjenester, og som driver virksomhet på deres territorium, 

ilegges sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. 

Artikkel 85d 

 Uten at det berører medlemsstatenes myndighet skal 

Kommisjonen i samarbeid med Kontoret og 

medlemsstatenes myndigheter gjennomføre eller fremme 

opplysningskampanjer rettet mot offentligheten om farene 

ved forfalskede legemidler. Disse kampanjene skal gjøre 

forbrukerne mer bevisste om risikoene knyttet til 

legemidler som tilbys ulovlig ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, 

samt om anvendelsen av den felles logoen, 

medlemsstatenes nettsteder og Kontorets nettsted. 

 ____________ 

 (*)  EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

 (**) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.» 

21) I artikkel 111 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 skal lyde: 

«1.  Vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten skal i samarbeid med Kontoret ved 

inspeksjoner, om nødvendig uanmeldte, og eventuelt 

ved å be et offentlig laboratorium for kontroll av 

legemidler eller et laboratorium som er utpekt til dette 

formål, om å utføre undersøkelser av prøver, sikre at de 

juridiske kravene vedrørende legemidler blir overholdt. 

Dette samarbeidet skal bestå i å utveksle opplysninger 

med Kontoret om både planlagte og utførte 

inspeksjoner. Medlemsstatene og Kontoret skal 

samarbeide om å samordne inspeksjoner i tredjestater. 

Inspeksjonene skal omfatte, men ikke være begrenset 

til inspeksjonene nevnt i nr. 1a-1f. 

1a.  Framstillere i Unionen eller tredjestater og 

legemiddelgrossister skal være gjenstand for gjentatte 

inspeksjoner. 

1b.  Vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten skal ha et overvåkingssystem som skal 

omfatte inspeksjoner med en egnet hyppighet basert på 

risiko, i lokalene til framstillere, importører eller 

distributører av virksomme stoffer, som finnes på sitt 

territorium, og effektiv oppfølging av inspeksjonene. 

Vedkommende myndighet kan, når den anser at det er 

grunn til mistanke om at de lovfestede kravene i dette 

direktiv ikke overholdes, herunder prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis og god 

distribusjonspraksis nevnt i artikkel 46 bokstav f) og i 

artikkel 47, utføre inspeksjoner i lokalene til 

a)  framstillere eller distributører av virksomme stoffer 

i tredjestater, 

b)  framstillere eller importører av hjelpestoffer. 

1c.  Inspeksjonene nevnt i nr. 1a og 1b kan også 

utføres i Unionen og i tredjestater på anmodning fra en 

medlemsstat, Kommisjonen eller Kontoret. 

1d.  Inspeksjonene kan også utføres i lokalene til 

innehavere av markedsføringstillatelser og til 

formidlere av legemidler. 

1e.  For å kontrollere om opplysningene som er 

innsendt for å få et samsvarssertifikat, er i samsvar med 

monografiene i Den europeiske farmakopé, kan 

standardiseringsorganet for nomenklatur og 

kvalitetsnormer i henhold til konvensjonen om 

utarbeidingen av Den europeiske farmakopé (Det 

europeiske direktorat for legemiddelkvalitet og helse) 

be Kommisjonen eller Kontoret om å anmode om en 

slik inspeksjon når vedkommende utgangsmateriale er 

emne for en monografi i Den europeiske farmakopé. 

1f.  Vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten kan utføre inspeksjoner av framstillere 

av utgangsmateriale på særlig anmodning fra 

framstilleren selv. 

1g.  Inspeksjonene skal utføres av representanter for 

vedkommende myndighet, som skal ha fullmakt til å 

a)  inspisere framstillings- eller handelsvirksomhetene 

til framstillere av legemidler, av virksomme stoffer 

eller av hjelpestoffer, samt alle laboratorier som 

innehaveren av framstillingstillatelsen har gitt i 

oppdrag å utføre kontrollene i henhold til 

artikkel 20, 

b)  ta prøver, herunder med sikte på uavhengige 

prøvinger utført av et offentlig laboratorium for 

kontroll av legemidler eller et laboratorium som en 

medlemsstat har utpekt til dette formål, 

c)  gjøre seg kjent med samtlige dokumenter som 

gjelder inspeksjonens gjenstand, med forbehold for 

bestemmelser som var i kraft i medlemsstatene 

21. mai 1975, og som begrenser denne fullmakten 

med hensyn til beskrivelsen av framstillingsmåten,  
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d)  inspisere lokaler, kontrollere registre, dokumenter 

og hoveddokumentet for legemiddelovervåkings-

systemet hos innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen eller eventuelle foretak som har fått 

i oppdrag av innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen å utøve virksomheten som beskrives 

i avdeling IX. 

1h.  Inspeksjonene skal utføres i samsvar med 

retningslinjene nevnt i artikkel 111a.» 

b)  Nr. 3-6 skal lyde: 

 «3.  Etter hver inspeksjon som nevnt i nr. 1 skal 

vedkommende myndighet rapportere hvorvidt den 

inspiserte enheten overholder prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis og god 

distribusjonspraksis nevnt i artikkel 47 og 84, etter det 

som er relevant, eller hvorvidt innehaveren av 

markedsføringstillatelsen oppfyller kravene fastsatt i 

avdeling IX. 

 Vedkommende myndighet som utførte inspeksjonen, 

skal formidle innholdet i disse rapportene til den 

inspiserte enheten. 

 Før vedkommende myndighet vedtar rapporten, skal 

den gi den inspiserte enheten mulighet til å framlegge 

merknader. 

 4.  Uten at dette berører eventuelle ordninger som 

måtte være i kraft mellom Unionen og tredjestater, kan 

en medlemsstat, Kommisjonen eller Kontoret kreve at 

en framstiller som er etablert i en tredjestat, 

underkaster seg en inspeksjon som nevnt i denne 

artikkel. 

 5.  Innen 90 dager etter en inspeksjon som nevnt i 

nr. 1 skal det utstedes et sertifikat for god 

framstillingspraksis eller god distribusjonspraksis, etter 

det som er relevant, til den inspiserte enheten dersom 

resultatet av inspeksjonen viser at enheten overholder 

prinsippene og retningslinjene for god framstillings-

praksis eller god distribusjonspraksis slik dette er 

fastsatt i Unionens regelverk. 

 Dersom inspeksjoner utføres som en del av 

sertifiseringsprosedyren for monografiene i Den 

europeiske farmakopé, skal det utarbeides et sertifikat. 

 6.  Medlemsstatene skal legge inn de utstedte 

sertifikatene for god framstillingspraksis og god 

distribusjonspraksis i Unionens database som styres av 

Kontoret på vegne av Unionen. I henhold til 

artikkel 52a nr. 7 skal medlemsstatene også innføre 

opplysninger i denne databasen om registreringen av 

importører, framstillere og distributører av virksomme 

stoffer. Databasen skal være offentlig tilgjengelig.» 

c)  I nr. 7 gjøres følgende endringer: 

i) ordene «nr. 1» erstattes med «nr. 1g», 

ii) ordene «som anvendes som utgangsmateriale» 

utgår. 

d)  I nr. 8 første ledd erstattes ordene «nr. 1 bokstav d)» 

med «nr. 1g bokstav d)». 

22) Ny artikkel 111a og 111b skal lyde: 

«Artikkel 111a 

 Kommisjonen skal vedta nærmere retningslinjer som 

fastsetter de prinsippene som skal anvendes ved 

inspeksjoner nevnt i artikkel 111. 

 Medlemsstatene skal i samarbeid med Kontoret fastsette 

utformingen av og innholdet i tillatelsen nevnt i artikkel 40 

nr. 1 og artikkel 77 nr. 1, rapportene nevnt i artikkel 111 

nr. 3 samt sertifikatene for god framstillingspraksis og 

sertifikatene for god distribusjonspraksis nevnt i 

artikkel 111 nr. 5. 

Artikkel 111b 

 1.  På anmodning fra en tredjestat skal Kommisjonen 

vurdere om denne statens rammeregler som får anvendelse 

på virksomme stoffer som eksporteres til Unionen, samt de 

tilhørende virksomhetene for kontroll og håndheving, 

sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens. 

Dersom vurderingen bekrefter at dette er tilfelle, skal 

Kommisjonen treffe en beslutning om å føre opp 

vedkommende tredjestat på en liste. Vurderingen skal skje i 

form av en gjennomgåelse av relevant dokumentasjon og, 

med mindre det er innført ordninger som nevnt i artikkel 51 

nr. 2 i dette direktiv som omfatter dette virksomhets-

området, skal vurderingen omfatte en gjennomgåelse på 

stedet av tredjestatens lovgivningssystem og ved behov en 

overvåket inspeksjon av et eller flere av tredjestatens 

framstillingssteder for virksomme stoffer. Ved vurderingen 

skal det tas særlig hensyn til: 

a)  statens regler for god framstillingspraksis, 

b)  hyppigheten av inspeksjoner for å kontrollere at god 

framstillingspraksis overholdes, 

c)  hvor effektiv håndhevingen av god framstillingspraksis 

er, 

d)  hvor regelmessig og raskt tredjestaten framlegger 

opplysninger om de framstillerne av virksomme stoffer 

som ikke overholder kravene. 

 2.  Kommisjonen skal vedta de nødvendige 

gjennomføringsrettsaktene for å anvende kravene fastsatt i 

nr. 1 bokstav a)-d) i denne artikkel. Gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 121 nr. 2. 

 3.  Kommisjonen skal regelmessig kontrollere om 

vilkårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt. Den første kontrollen 

skal finne sted senest tre år etter at staten er blitt oppført på 

listen nevnt i nr. 1.  
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 4.  Kommisjonen skal foreta vurderingen og kontrollen 

nevnt i nr. 1 og 3 i samarbeid med Kontoret og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene.» 

23) I artikkel 116 tilføyes følgende ledd: 

 «Annet ledd i denne artikkel får også anvendelse i tilfeller 

der framstillingen av legemiddelet ikke skjer i samsvar 

med de opplysningene som framlegges i henhold til 

artikkel 8 nr. 3 bokstav d), eller der kontroller ikke foretas i 

samsvar med de kontrollmetodene som beskrives i 

artikkel 8 nr. 3 bokstav h).» 

24) Ny artikkel 117a skal lyde: 

«Artikkel 117a 

 1.  Medlemsstatene skal ha et system med sikte på å 

hindre at legemidler som er mistenkt for å utgjøre en 

helsefare, når fram til pasienten. 

 2.  Systemet nevnt i nr. 1 skal omfatte mottak og 

behandling av meldinger om mistanke om forfalskede 

legemidler samt om mistanke om kvalitetsmangler ved 

legemidler. Systemet skal også omfatte tilbakekalling av 

legemidler foretatt av innehavere av markedsføringstillatel-

ser, eller tilbakekalling av legemidler beordret av 

vedkommende nasjonale myndigheter fra alle berørte 

aktører i forsyningskjeden både i og utenfor normal 

arbeidstid. Systemet skal også gjøre det mulig å inndra 

legemidler fra pasienter som har mottatt slike legemidler, 

om nødvendig med hjelp av helsepersonell. 

 3.  Dersom det er mistanke om at det berørte 

legemiddelet utgjør en alvorlig fare for folkehelsen, skal 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

legemiddelet først ble identifisert, umiddelbart oversende 

en hurtigmelding til alle medlemsstater og alle aktører i 

forsyningskjeden i denne medlemsstaten. Dersom det antas 

at slike legemidler kan ha nådd fram til pasienter, skal det 

utstedes meldinger til offentligheten innen 24 timer for å 

tilbakekalle disse legemidlene fra pasientene. Disse 

meldingene skal inneholde tilstrekkelige opplysninger om 

den mistenkte kvalitetsmangelen eller forfalskningen og 

om risikoene dette innebærer. 

 4.  Medlemsstatene skal innen 22. juli 2013 meddele 

Kommisjonen opplysningene om deres respektive 

nasjonale systemer nevnt i denne artikkel.» 

25) Ny artikkel 118a-118c skal lyde: 

«Artikkel 118a 

 1.  Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner 

mot overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle tiltak 

som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. 

Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

 Sanksjonene skal ikke være mildere enn dem som gjelder 

for overtredelser av lignende art og betydning i henhold til 

nasjonal lovgivning. 

 2.  Reglene nevnt i nr. 1 skal blant annet være rettet mot 

a)  framstilling, distribusjon, formidling, import og eksport 

av forfalskede legemidler, samt fjernsalg av forfalskede 

legemidler til offentligheten gjennom informasjons-

samfunnstjenester, 

b)  manglende overholdelse av dette direktivs bestemmel-

ser om framstilling, distribusjon, import og eksport av 

virksomme stoffer, 

c)  manglende overholdelse av dette direktivs bestemmel-

ser om bruk av hjelpestoffer. 

 Der det er relevant, skal sanksjonene ta hensyn til den faren 

for folkehelsen som forfalskning av legemidler utgjør. 

 3.  Medlemsstatene skal meddele de nasjonale 

bestemmelsene som vedtas i henhold til denne artikkel, til 

Kommisjonen innen 2. januar 2013 og skal umiddelbart 

meddele eventuelle senere endringer av disse 

bestemmelsene. 

 Innen 2. januar 2018 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet som gir en 

oversikt over medlemsstatenes innarbeidingstiltak i 

forbindelse med denne artikkel, sammen med en evaluering 

av hvor virkningsfulle disse tiltakene er. 

Artikkel 118b 

 Medlemsstatene skal organisere møter der pasient- og 

forbrukerorganisasjoner og ved behov rettshåndhevende 

myndigheter i medlemsstatene deltar, for å formidle 

offentlige opplysninger om tiltak som treffes på området 

forebygging og håndheving for å bekjempe forfalskning av 

legemidler. 

Artikkel 118c 

 Medlemsstatene skal ved anvendelsen av dette direktiv 

treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter for legemidler og 

tollmyndigheter.» 

26) I artikkel 121a nr. 1 erstattes ordene «artikkel 22b» med 

«artikkel 22b, 47, 52b og 54a». 

27) I artikkel 121b nr. 1 erstattes ordene «artikkel 22b» med 

«artikkel 22b, 47, 52b og 54a». 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 2. januar 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

2.  Medlemsstatene skal anvende disse tiltakene fra  

2. januar 2013.  
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Medlemsstatene skal imidlertid anvende 

a)  de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 1 nr. 6 i dette direktiv, i den utstrekning det berører 

artikkel 46b nr. 2 bokstav b) og artikkel 46b nr. 3 og 4 i 

direktiv 2001/83/EF, som innført ved dette direktiv, fra 

2. juli 2013, 

b)  de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 1 nr. 8, 9, 11 og 12 i dette direktiv, fra tre år etter 

den dagen de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 12 i 

dette direktiv offentliggjøres. 

 Medlemsstater som 21. juli 2011 har innført systemer for 

formålet nevnt i artikkel 1 nr. 11 i dette direktiv, skal 

likevel anvende de bestemmelsene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 1 nr. 8, 9, 11 og 12 i dette direktiv, 

senest fra seks år etter den dagen de delegerte rettsaktene 

nevnt i artikkel 1 nr. 12 i dette direktiv får anvendelse, 

c)  de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 1 nr. 20 i dette direktiv, i den utstrekning det 

berører artikkel 85c i direktiv 2001/83/EF, som innført ved 

dette direktiv, senest fra ett år etter den dagen 

gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 85c nr. 3, som 

innført ved dette direktiv, offentliggjøres. 

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas av 

medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 

det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler 

for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Senest fem år etter den dagen de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 54a nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, som innført ved dette 

direktiv, får anvendelse, skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet som inneholder 

følgende: 

a)  En beskrivelse, om mulig med kvantitative data, av 

tendenser innenfor forfalskning av legemidler når det 

gjelder kategorier av berørte legemidler, distribusjons-

kanaler, herunder fjernsalg til offentligheten gjennom 

informasjonssamfunnstjenester, de berørte medlemsstatene, 

forfalskningenes art, legemidlenes proveniensregioner og 

b)  en evaluering av hvor nyttige tiltakene fastsatt i dette 

direktiv har vært, når det gjelder å hindre at forfalskede 

legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden. 

Evalueringen skal særlig vurdere artikkel 54 bokstav o) og 

artikkel 54a i direktiv 2001/83/EF, som innført ved dette 

direktiv. 

Artikkel 4 

Kommisjonen skal med sikte på å vedta de delegerte rettsaktene 

nevnt i artikkel 54a nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, som innført ved 

dette direktiv, gjennomføre en undersøkelse for å vurdere minst 

følgende aspekter: 

a)  de tekniske alternativene for den entydige identifikasjonen 

av sikkerhetselementene nevnt i artikkel 54 bokstav o) i 

direktiv 2001/83/EF, som innført ved dette direktiv, 

b)  alternativene for omfanget av og vilkårene for kontroll av at 

legemiddelet som er utstyrt med sikkerhetselementer, er 

ekte. Vurderingen skal ta hensyn til de særlige kjenneteg-

nene ved forsyningskjedene i medlemsstatene, 

c)  de tekniske alternativene for opprettelse og forvalting av 

databasesystemet nevnt i artikkel 54a nr. 2 bokstav e) i 

direktiv 2001/83/EF, som innført ved dette direktiv. 

Undersøkelsen skal for hvert alternativ vurdere fordeler, 

kostnader og kostnadseffektivitet. 

Artikkel 5 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 8. juni 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK GYŐRI E. 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/26/EU 

av 25. oktober 2012 

om endring av direktiv 2001/83/EF med hensyn til legemiddelovervåking(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den senere tids hendelser når det gjelder 

legemiddelovervåking i Unionen har vist behovet for en 

automatisk framgangsmåte på unionsplan ved særlige 

sikkerhetsproblemer, for å sikre at et problem blir 

bedømt og rettet opp i alle medlemsstater der 

legemiddelet er godkjent. Omfanget av diverse 

framgangsmåter i Unionen når det gjelder produkter 

som er godkjent på nasjonalt plan, som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker( 3 ), bør 

klargjøres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 27.10.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 15. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 201. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 4. oktober 2012. 

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

2) I tillegg bør frivillige tiltak fra innehaveren av 

markedsføringstillatelsen ikke føre til en situasjon der 

spørsmål knyttet til risikoer eller fordeler ved et 

legemiddel som er godkjent i Unionen, ikke blir 

behandlet på en egnet måte i alle medlemsstatene. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen bør derfor ha 

plikt til å underrette de behørige vedkommende 

myndigheter og Det europeiske legemiddelkontor om 

grunnene til at omsetningen av et legemiddel avsluttes 

eller avbrytes, for at det anmodes om at 

markedsføringstillatelsen trekkes tilbake, eller for at det 

ikke søkes om at den blir fornyet. 

3) Videre bør den normale framgangsmåten og 

unionsframgangsmåten for hastesaker klargjøres 

ytterligere og styrkes for å sikre samordning, rask 

behandling i hastesaker og at det er mulig å treffe tiltak 

umiddelbart når dette er nødvendig for å beskytte 

folkehelsen, før det treffes en beslutning på unionsplan. 

Den normale framgangsmåten bør innledes i spørsmål 

som gjelder kvaliteten, sikkerheten eller effektiviteten til 

legemidler, når Unionens interesser er berørt. 

Unionsframgangsmåten for hastesaker bør innledes når 

det er nødvendig å ta rask stilling til bekymringer som 

oppstår som følge av evalueringen av opplysninger fra 

legemiddelovervåkingen. Uavhengig av om 

unionsframgangsmåten for hastesaker eller den normale 

framgangsmåten anvendes, og uavhengig av om 

legemiddelet ble godkjent gjennom den sentraliserte 

eller desentraliserte framgangsmåten, skal Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking alltid framlegge sin anbefaling når 

årsaken til å treffe tiltak er basert på opplysninger fra 

legemiddelovervåking. Det er hensiktsmessig at 

samordningsgruppen og Komiteen for legemidler 

anvender denne anbefalingen når de vurderer 

spørsmålet. 

4) Medlemsstatene bør bringe saker som gjelder nye 

kontraindikasjoner, reduksjoner av anbefalte doser eller 

begrensninger av indikasjonene for legemidler som er 

godkjent gjennom den desentraliserte framgangsmåten 

og framgangsmåten for gjensidig godkjenning, inn for 

samordningsgruppen når unionsframgangsmåten for 
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hastesaker ikke innledes. For å sikre harmonisering av 

disse produktene kan samordningsgruppen diskutere om 

det er nødvendig med tiltak dersom ingen medlemsstat 

har innledet den normale framgangsmåten. 

5) Ettersom målet for dette direktiv, som er å harmonisere 

regelverket for legemiddelovervåking, 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 disse målene. 

6) Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 23a skal annet ledd lyde: 

 «Dersom legemiddelet ikke lenger bringes i omsetning i en 

medlemsstat, enten midlertidig eller permanent, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen underrette 

vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstaten. 

Underretningen skal, unntatt i særlige tilfeller, skje minst to 

måneder før avbruddet i omsetningen av legemiddelet. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 

vedkommende myndighet om grunnen til slike tiltak i 

henhold til artikkel 123 nr. 2.» 

2)  I artikkel 31 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Når ett av kriteriene i artikkel 107i nr. 1 er innfridd, 

skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 107i–107k 

imidlertid gjelde.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Dersom henvisningen til Komiteen gjelder en 

rekke legemidler eller en hel terapeutisk klasse, kan 

Kontoret begrense framgangsmåten til visse særlige 

deler av tillatelsen. 

 I så fall får artikkel 35 anvendelse på disse legemidlene 

bare dersom de er omfattet av framgangsmåtene for 

markedsføringstillatelse nevnt i dette kapittel. 

 Dersom virkeområdet for framgangsmåten som er 

innledet i henhold til denne artikkel, gjelder en gruppe 

av legemidler eller en terapeutisk klasse, skal 

legemidlene som er godkjent i samsvar med forordning 

(EF) nr. 726/2004, og som tilhører denne gruppen eller 

klassen, også være omfattet av framgangsmåten. 

 3.  Dersom det er nødvendig med hastetiltak for å 

beskytte folkehelsen på et hvilket som helst stadium av 

framgangsmåten, kan en medlemsstat uten at det 

berører nr. 1 midlertidig oppheve markedsfø-

ringstillatelsen og forby bruk av det aktuelle 

legemiddelet på sitt territorium inntil det er truffet et 

endelig vedtak. Den skal senest den påfølgende 

virkedag underrette Kommisjonen, Kontoret og de 

øvrige medlemsstatene om begrunnelsen for tiltaket. 

 4.  Dersom framgangsmåten som er innledet i 

henhold til denne artikkel, som fastsatt i henhold til 

nr. 2, omfatter legemidler som er godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 726/2004, og det er nødvendig med 

hastetiltak for å beskytte folkehelsen, kan 

Kommisjonen på et hvilket som helst stadium av 

framgangsmåten midlertidig oppheve markeds-

føringstillatelsen og forby bruk av det aktuelle 

legemiddelet inntil det er truffet et endelig vedtak. 

Kommisjonen skal senest den påfølgende virkedag 

underrette Kontoret og medlemsstatene om 

begrunnelsen for tiltaket.» 

3)  I artikkel 34 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

 «Dersom framgangsmåten som innledes i henhold til 

artikkel 31 omfatter legemidler godkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 726/2004 i henhold til artikkel 31 nr. 2 

tredje ledd i dette direktiv, skal Kommisjonen om 

nødvendig treffe beslutninger om at markedsfø-

ringstillatelsene skal endres, oppheves midlertidig eller 

tilbakekalles, eller nekte fornyelse av de aktuelle 

markedsføringstillatelsene.» 

4)  I artikkel 37 erstattes ordene «artikkel 35 og 36 får 

anvendelse» med ordene «artikkel 35 får anvendelse». 

5)  I artikkel 63 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal første ledd lyde: 

 «1.  Opplysningene når det gjelder merking nevnt i 

artikkel 54, 59 og 62 skal gis på ett eller flere offisielle 

språk i medlemsstaten der legemiddelet bringes i 

omsetning, som angitt for direktivets formål av 

medlemsstaten.» 

b)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «2.  Pakningsvedlegget må være skrevet og utformet 

slik at det er klart og forståelig, og sette brukeren i 

stand til å handle på riktig måte, om nødvendig med 

hjelp fra helsepersonell. Pakningsvedlegget må være 
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klart leselig på ett eller flere offisielle språk i 

medlemsstaten der legemiddelet bringes i omsetning, 

som angitt for direktivets formål av medlemsstaten.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Dersom legemiddelet ikke skal utleveres direkte 

til pasienten, eller dersom det er alvorlige problemer 

med tilgjengeligheten av legemiddelet, kan ved-

kommende myndigheter, med forbehold for tiltak som 

de vurderer som nødvendige for å sikre menneskers 

helse, gi unntak fra forpliktelsene om at merkingen og 

pakningsvedlegget skal inneholde visse opplysninger. 

De kan også gi fullstendig eller delvis unntak fra 

forpliktelsen om at merkingen og pakningsvedlegget 

skal være på ett eller flere offisielle språk i 

medlemsstaten der legemiddelet bringes i omsetning, 

som angitt for direktivets formål av medlemsstaten.» 

6)  Artikkel 85a skal lyde: 

 «Artikkel 85a 

 Artikkel 76 og artikkel 80 første ledd bokstav c) får ikke 

anvendelse på engrosdistribusjon av legemidler til 

tredjestater. Artikkel 80 første ledd bokstav b) og ca) får 

heller ikke anvendelse når et legemiddel mottas direkte fra 

en tredjestat uten at det importeres. I et slikt tilfelle skal 

imidlertid engrosdistributører sikre at legemidlene bare 

mottas fra personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler i henhold til gjeldende rettslige og 

administrative regler i den aktuelle tredjestaten. Dersom 

engrosdistributører leverer legemidler til personer i 

tredjestater, skal de påse at slik levering bare skjer til 

personer som har tillatelse eller rett til å motta legemidler til 

engrosdistribusjon eller utlevering til offentligheten i 

henhold til gjeldende rettslige og administrative regler i den 

aktuelle tredjestaten. Kravene fastsatt i artikkel 82 får 

anvendelse på distribusjon av legemidler til personer i 

tredjestater som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten.» 

7)  I artikkel 107i skal nr. 1 lyde: 

 «1.  En medlemsstat eller Kommisjonen, etter hva 

som er relevant, skal på grunnlag av bekymringer knyttet til 

evaluering av data fra legemiddelovervåking innlede 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt ved å underrette de 

øvrige medlemsstatene, Kontoret og Kommisjonen når 

a)  den vurderer å oppheve midlertidig eller tilbakekalle en 

markedsføringstillatelse, 

b)  den vurderer å forby utlevering av et legemiddel, 

c)  den vurderer å nekte fornyelse av en markedsfø-

ringstillatelse, eller 

d)  den blir underrettet av innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om at vedkommende, på 

grunn av bekymringer knyttet til sikkerheten, har 

avbrutt prosessen med å bringe et legemiddel i 

omsetning eller har truffet tiltak for å tilbakekalle en 

markedsføringstillatelse, eller har til hensikt å gjøre 

dette, eller ikke har søkt om fornyelse av en 

markedsføringstillatelse. 

 1a.  En medlemsstat eller Kommisjonen, etter hva 

som er relevant, skal på grunnlag av bekymringer 

knyttet til evaluering av data fra legemiddelovervåking 

underrette de øvrige medlemsstatene, Kontoret og 

Kommisjonen når den anser at en ny kontraindikasjon, 

reduksjon av anbefalt dose eller begrensning av 

indikasjonene for et legemiddel er nødvendig. 

Underretningen skal beskrive tiltakene som vurderes og 

grunnene for dette. 

 Når hastetiltak anses nødvendig, skal en medlemsstat 

eller Kommisjonen, etter hva som er relevant, innlede 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt i ethvert av de 

tilfeller som omtales i dette nummer. 

 Når framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt ikke er 

innledet, skal saken når det gjelder legemidler godkjent 

i henhold til framgangsmåtene fastsatt i avdeling III 

kapittel 4, meddeles samordningsgruppen. 

 Artikkel 31 får anvendelse når Unionens interesser er 

berørt. 

 1b.  Når framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt er 

innledet, skal Kontoret kontrollere om bekymringene 

knyttet til sikkerheten gjelder andre legemidler enn de 

som er omfattet av opplysningene, eller om de er felles 

for alle legemidler som tilhører samme gruppe eller 

terapeutiske klasse. 

 Dersom det aktuelle legemiddelet er godkjent i mer enn 

én medlemsstat, skal Kontoret uten unødig opphold 

underrette den som har innledet framgangsmåten, om 

resultatet av denne kontrollen, og framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 107j og 107k får anvendelse. Ellers 

skal bekymringer knyttet til sikkerheten håndteres av 

den berørte medlemsstaten. Kontoret eller 

medlemsstaten, etter hva som er relevant, skal gjøre 

opplysningene om at framgangsmåten er innledet, 

tilgjengelige for innehavere av markedsfø-

ringstillatelser. 

8)  I artikkel 107i nr. 2 erstattes ordene «nr. 1 i denne artikkel» 

med ordene «nr. 1 og 1a i denne artikkel». 

9)  I artikkel 107i nr. 3 annet ledd erstattes ordene «i samsvar 

med nr. 1» med ordene «i samsvar med nr. 1 og 1a». 
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10) I artikkel 107i nr. 5 erstattes ordene «i nr. 1» med ordene 

«i nr. 1 og 1a». 

11) I artikkel 107j nr. 1 første ledd erstattes ordene «i artikkel 

107i nr. 1» med ordene «i artikkel 107i nr. 1 og 1a». 

12) I artikkel 123 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

være forpliktet til umiddelbart å underrette de berørte 

medlemsstater om ethvert tiltak innehaveren har 

truffet for å innstille markedsføringen av et 

legemiddel, for å trekke et legemiddel tilbake fra 

markedet, for å be om at markedsføringstillatelsen 

tilbakekalles eller for ikke å søke om fornyelse av 

denne, samt om begrunnelsen for å gjøre dette. Særlig 

skal innehaveren av markedsføringstillatelsen erklære 

om et slikt tiltak treffes av noen av de grunner som er 

beskrevet i artikkel 116 eller artikkel 117 nr. 1. 

 2a.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

også gi underretning i henhold til nr. 2 i denne artikkel 

i tilfeller der tiltaket gjennomføres i en tredjestat, og 

tiltaket treffes av noen av de grunner som er beskrevet 

i artikkel 116 eller artikkel 117 nr. 1. 

 2b.  Videre skal innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen underrette Kontoret når tiltaket det 

vises til i nr. 2 eller 2a i denne artikkel treffes av noen 

av de grunner det vises til i artikkel 116 eller artikkel 

117 nr. 1. 

 2c.  Kontoret skal uten unødig opphold videresende 

underretninger som mottas i henhold til nr. 2b, til alle 

medlemsstater.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Kontoret skal hvert år offentliggjøre en liste over 

legemidler som har fått sine markedsføringstillatelser 

nektet, tilbakekalt eller midlertidig opphevet i 

Unionen, som er blitt forbudt å utlevere eller som er 

trukket tilbake fra markedet, herunder begrunnelse for 

slike tiltak.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. oktober 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  

28. oktober 2013. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 51/2013 

av 16. januar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til analysemetoder for bestemmelse av 

bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig kontroll av fôr(*) 

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) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 

utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(2) er det forbudt å bruke protein fra dyr i 

fôrvarer til drøvtyggere. Nevnte forbud er utvidet til 

også å omfatte andre dyr enn drøvtyggere, og begrenses 

i samsvar med vedlegg IV til nevnte forordning med 

hensyn til fôring av disse dyrene med produkter av 

animalsk opprinnelse. 

2) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i 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(3) er det forbudt å fôre landdyr av en 

bestemt art, med unntak av pelsdyr, med bearbeidet 

animalsk protein som kommer fra dyrekropper eller 

deler av dyr av samme art, og å fôre oppdrettsfisk med 

bearbeidet animalsk protein som kommer fra kropper 

eller deler av oppdrettsfisk av samme art. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av  

27. januar 2009 om fastsettelse av metoder  

for prøvetaking og analyse i forbindelse med  

offentlig kontroll av fôrvarer(4) angis det i vedlegg VI til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 23.1.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

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

(4) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

forordningen analysemetoder for bestemmelse av 

bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig 

kontroll av fôr. Med mikroskopimetoden, som i dag er 

den eneste metoden som er godkjent for å påvise 

forekomst av animalske proteiner i fôrvarer til dyr, er 

det mulig å skille mellom forekomst av bestanddeler 

som kommer fra landdyr og forekomst av bestanddeler 

som kommer fra fisk, men det er ikke mulig å bestemme 

mengden animalske bestanddeler i fôrvarer med 

tilstrekkelig nøyaktighet, og metoden bør derfor ikke 

brukes for dette formål. 

4) En ny metode for påvisning av animalske bestanddeler 

basert på polymerasekjedereaksjon (PCR) ble godkjent 

av EU-referanselaboratoriet for animalske proteiner i 

fôrvarer. En gjennomføringsundersøkelse, organisert i 

samarbeid med medlemsstatenes nasjonale 

referanselaboratorier, viste at den nye metoden er 

tilstrekkelig robust til å brukes som offentlig 

kontrollmetode i Unionen. Med denne nye metoden er 

det mulig å påvise forekomsten av animalske 

bestanddeler i fôr og å bestemme hvilken art 

bestanddelene kommer fra. Bruk av denne nye metoden 

i en kombinasjon med eller som erstatning for 

mikroskopimetoden, avhengig av omstendighetene, vil 

være svært nyttig ved kontroll av korrekt overholdelse 

av fôrforbudene fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 

og (EF) nr. 1069/2009. 

5) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor 

erstattes. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

2017/EØS/58/27 
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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, 16. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VI 

ANALYSEMETODER FOR BESTEMMELSE AV BESTANDDELER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FOR 

OFFENTLIG KONTROLL AV FÔR 

1.  FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

 I samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette vedlegget skal bestemmelse av bestanddeler av animalsk 

opprinnelse i fôr utføres med lysmikroskopi eller polymerasekjedereaksjon (PCR). 

 Disse to metodene gjør det mulig å påvise forekomsten av bestanddeler av animalsk opprinnelse i 

fôrmidler og fôrblandinger. De gjør det imidlertid ikke mulig å beregne mengden av slike bestanddeler i 

fôrmidler og fôrblandinger. Begge metodene har en påvisningsgrense på under 0,1 % vektprosent. 

 PCR-metoden gjør det mulig å identifisere den taksonomiske gruppen for de bestanddeler av animalsk 

opprinnelse som forekommer i fôrmidler og fôrblandinger. 

 Disse metodene skal anvendes når det kontrolleres at forbudene som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i og 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 og i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

overholdes. 

 Avhengig av hvilken type fôr som skal prøves, kan disse metodene benyttes innenfor en enkelt protokoll, 

enten alene eller kombinert med hverandre, i samsvar med de standardiserte framgangsmåtene som er 

fastsatt av EU-referanselaboratoriet for animalske proteiner i fôrvarer (EURL-AP) og offentliggjort på 

laboratoriets nettsted(1). 

2.  METODER 

2.1 Lysmikroskopi 

2.1.1. Prinsipp 

 Bestanddelene av animalsk opprinnelse som kan forekomme i fôrmidler og fôrblandinger som er sendt 

inn for analyse, identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn som kan identifiseres med mikroskop, 

som muskelfibrer og andre kjøttpartikler, brusk, bein, horn, hår, bust, blod, fjør, eggeskall, fiskebein og 

fiskeskjell. 

2.1.2. Reagenser og utstyr 

2.1.2.1.  Reagenser 

2.1.2.1.1.  Konsentreringsmiddel 

2.1.2.1.1.1.  Tetrakloretylen (spesifikk vekt 1,62) 

2.1.2.1.2.  Fargingsreagens 

2.1.2.1.2.1.  Alizarin rød-løsning (spe ut 2,5 ml 1M saltsyre med 100 ml vann og tilsett 200 mg alizarin rød til denne 

løsningen) 

2.1.2.1.3.  Monteringsmiddel 

2.1.2.1.3.1.  Lut (NaOH 2,5 % w/v eller KOH 2,5 % w/v) 

2.1.2.1.3.2.  Glyserol (ufortynnet, viskositet: 1490 cP) 

2.1.2.1.3.3.  Norland ® Optical Adhesive 65 (viskositet: 1200 cP) eller harpiks med tilsvarende egenskaper for 

tillaging av permanente objektglass 

2.1.2.1.4.  Monteringsmiddel med fargingsegenskaper 

2.1.2.1.4.1.  Lugols løsning (løs opp 2 g kaliumjodid i 100 ml vann og tilsett 1 g jod under hyppig risting) 

  

(1) http://eurl.craw.eu/ 
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2.1.2.1.4.2.  Cystinreagens (2 g blyacetat, 10 g NaOH/100 ml vann) 

2.1.2.1.4.3.  Fehlings væske (klargjort før bruk med like deler (1/1) av to stamløsninger A og B. Løsning A: Løs opp 

6,9 g kobber(II)sulfatpentahydrat i 100 ml vann. Løsning B: Løs opp 34,6 g natriumkaliumtart-

rattetrahydrat og 12 g NaOH i 100 ml vann) 

2.1.2.1.4.4.  Tetrametylbenzidin/hydrogenperoksid. (Løs opp 1 g 3,3’,5,5’ tetrametylbenzidin (TMB) i 100 ml iseddik 

og 150 ml vann. Bland fire deler av denne TMB-løsningen med én del 3 % hydrogenperoksid før bruk) 

2.1.2.1.5.  Skyllemidler 

2.1.2.1.5.1.  Etanol ≥ 96 % (teknisk kvalitet) 

2.1.2.1.5.2.  Aceton (teknisk kvalitet) 

2.1.2.1.6.  Blekemiddel 

2.1.2.1.6.1.  Natriumhypoklorittløsning som fås kjøpt i handelen (9–14 % aktivt klor) 

2.1.2.2.  Utstyr 

2.1.2.2.1.  Analysevekt med en nøyaktighet på 0,001 g 

2.1.2.2.2.  Malingsutstyr: kvern eller morter 

2.1.2.2.3.  Sikter med kvadratiske masker med maskevidde på 0,25 mm og 1 mm 

2.1.2.2.4.  Konisk skilletrakt av glass med et volum på 250 ml, utstyrt med en stoppekran av teflon eller slipt glass i 

bunnen av kjeglen. Stoppekranens åpning skal ha en diameter på ≥ 4 mm. Et begerglass med konisk 

bunn for bunnfelling kan også brukes, forutsatt at laboratoriet har vist at påvisningsnivåene tilsvarer dem 

som oppnås ved bruk av den koniske skilletrakten av glass. 

Skilletrakt 

  

2.1.2.2.5.  Stereomikroskop med en forstørrelsesgrad på minst 6,5× til 40×. 

2.1.2.2.6.  Sammensatt mikroskop med en forstørrelsesgrad på minst 100× til 400× og gjennomfallende lys. 

Polarisert lysmikroskopi og interferenskontrastmikroskopi kan også brukes. 

2.1.2.2.7.  Laboratorieglass av standardtype 

2.1.2.2.8.  Utstyr for tillaging av objektglass: klassiske objektglass, objektglass med fordypning, dekkglass  

(20 × 20 mm), pinsett og liten spatel. 

2.1.3. Prøvetaking og tillaging av prøver 

2.1.3.1.  Prøvetaking 

 Et representativt utvalg prøver, tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I, skal anvendes. 

4 mm diameter 
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2.1.3.2.  Forholdsregler 

 For å unngå krysskontaminering på laboratoriet skal alt utstyr som skal brukes flere ganger, rengjøres 

grundig før bruk. Skilletrakten skal tas fra hverandre før rengjøring. Skilletraktens deler og glassartikler 

skal forvaskes for hånd og deretter vaskes i oppvaskmaskin. Sikter skal rengjøres med en børste med 

stiv, syntetisk bust. Det anbefales å rengjøre sikten en ekstra gang med aceton og trykkluft dersom den er 

brukt til fettholdig materiale som f.eks. fiskemel. 

2.1.3.3.  Tillaging av andre prøver enn fett eller olje 

2.1.3.3.1.  Tørking av prøver: Prøver med et fuktighetsinnhold på > 14 % skal tørkes før håndtering. 

2.1.3.3.2.  Forhåndssikting av prøver: Det anbefales å sikte (maskevidde 1 mm) pelleterte fôrvarer og kjerner på 

forhånd, og deretter lage og analysere de to fraksjonene som to ulike prøver. 

2.1.3.3.3.  Delprøvetaking og maling: Minst 50 g av prøven skal brukes som delprøver for analyser og deretter 

males opp. 

2.1.3.3.4.  Ekstraksjon og tillaging av bunnfallet: Et parti på 10 g (med en nøyaktighet på 0,01 g) av den 

forhåndsmalte delprøven overføres til skilletrakten eller begerglasset med konisk bunn for bunnfelling 

og 50 ml tetrakloretylen tilsettes. Dersom det dreier seg om fiskemel eller andre rene animalske 

produkter, mineralingredienser eller premikser som gir mer enn 10 % bunnfall, skal partiet som 

overføres til trakten, ikke være på mer enn 3 g. Blandingen ristes kraftig i minst 30 sekunder, og innsiden 

av trakten skylles forsiktig med minst 50 ml tetrakloretylen for å fjerne eventuelle partikler som har 

festet seg. Den nye blandingen skal stå i minst 5 minutter før bunnfallet skilles ut ved at stoppekranen 

åpnes. 

 Dersom det brukes et begerglass med konisk bunn for bunnfelling, skal blandingen røres godt i minst  

15 sekunder, og eventuelle partikler som har festet seg på sidene i glassbegeret, skal skylles forsiktig av 

innsiden med minst 10 ml ren tetrakloretylen. Blandingen skal stå i 3 minutter før den røres i på nytt i 15 

sekunder. Eventuelle partikler som har festet seg på innsiden av glassbegeret, skal skylles forsiktig av 

med minst 10 ml ren tetrakloretylen. Den nye blandingen skal stå i minst 5 minutter før den flytende 

fraksjonen fjernes og kastes ved omhyggelig dekantering, slik at ingenting av bunnfallet går tapt. 

 Bunnfallet skal tørkes og deretter veies (med en nøyaktighet på 0,001 g). Dersom mer enn 5 % av 

bunnfallet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to fraksjonene 

skal undersøkes. 

2.1.3.3.5.  Ekstraksjon og tillaging av det flytende materialet: Etter at bunnfallet er framstilt med metoden 

beskrevet over, bør det finnes to faser i skilletrakten: en flytende som består av tetrakloretylen, og en fast 

som består av flytende materiale. Denne faste fasen er det flytende materialet, som framstilles ved at 

stoppekranen åpnes og all tetrakloretylen helles ut av trakten. Skilletrakten snus på hodet, og det flytende 

materialet overføres til en stor petriskål og lufttørkes i et avtrekksskap. Dersom mer enn 5 % av det 

flytende materialet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to 

fraksjonene skal undersøkes. 

2.1.3.3.6.  Tillaging av råstoff: Et parti på minst 5 g av den forhåndsmalte delprøven skal tillages. Dersom mer enn 

5 % av materialet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to 

fraksjonene skal undersøkes. 

2.1.3.4.  Tillaging av prøver som består av fett eller olje 

 Følgende protokoll skal følges for tillagingen av prøver som består av fett eller olje: 

– Dersom fettet er i fast form, skal det varmes opp i en ovn til det er flytende. 

– 40 ml fett eller olje fra bunnen av prøven overføres med pipette til et sentrifugerør. 

– Sentrifugeres i 10 minutter på 4 000 omdreininger per minutt. 

– Dersom fettet er i fast form etter sentrifugering, skal det varmes opp i en ovn til det er flytende. 

– Gjenta sentrifugering i 5 minutter på 4 000 omdreininger per minutt.  
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– Halvparten av de dekanterte urenhetene overføres med en liten skje eller en spatel til et objektglass 

for undersøkelse. Glyserol anbefales som monteringsmiddel. 

– De gjenværende urenhetene skal brukes til tillaging av bunnfallet som beskrevet i punkt 2.1.3.3. 

2.1.3.5.  Bruk av fargereagens 

 For å gjøre det lettere å identifisere bestanddelene av animalsk opprinnelse kan fargereagens brukes 

under tillaging av prøven i samsvar med retningslinjene utstedt av EURL-AP og offentliggjort på 

laboratoriets nettsted. 

 Dersom alizarin rød brukes for å farge bunnfallet, skal følgende protokoll få anvendelse: 

– Det tørkede bunnfallet overføres til et reagensglass og skylles to ganger med omtrent 5 ml etanol 

(blandes begge gangene med et Vortex blandeapparat i 30 sekunder, la løsemiddelet stå i omtrent 

halvannet minutt før det helles ut). 

– Bunnfallet blekes ved å tilsette minst 1 ml natriumhypoklorittløsning. La reaksjonen fortsette i 10 

minutter. Reagensglasset fylles med vann, bunnfallet skal stå i 2–3 minutter, og vann og svevende 

partikler helles forsiktig ut. 

– Bunnfallet skal skylles to ganger til med omtrent 10 ml vann (blandes begge gangene med et Vortex 

blandeapparat i 30 sekunder, la stå og hell ut vannet). 

– Tilsett 2–10 dråper alizarin rød og bland løsningen med et Vortex blandeapparat. La reaksjonen pågå i 

30 sekunder. Det fargede bunnfallet skylles først to ganger med omtrent 5 ml etanol og så én gang 

med aceton (blandes begge gangene med et Vortex blandeapparat i 30 sekunder, løsningen skal stå i 

omtrent 1 minutt og deretter helles ut). 

– Det fargede bunnfallet tørkes. 

2.1.4. Mikroskopisk undersøkelse 

2.1.4.1.  Tillaging av objektglass 

 Objektglass skal tillages av bunnfallet og, avhengig av laboranten, av enten det flytende materialet eller 

råstoffet. Dersom sikting er brukt ved tillaging av prøvene, skal begge fraksjonene (både den fine og den 

grove) tillages. Analyseprøver fra fraksjonene som fordeles på objektglassene, skal være representative 

for hele fraksjonen. 

 For å sikre at en komplett undersøkelsesprotokoll som fastsatt i 2.1.4.2 kan gjennomføres, skal det 

tillages et tilstrekkelig antall objektglass. 

 Objektglassene skal monteres med egnet monteringsmiddel i samsvar med de standardiserte 

framgangsmåtene fastsatt av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. Objektglassene skal 

være dekket av dekkglass. 

2.1.4.2.  Observasjonsprotokoller for påvisning av animalske partikler i fôrblandinger og fôrmidler 

 De tillagede objektglassene skal undersøkes i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i diagram 1 

for fôrblandinger og for andre fôrmidler enn rent fiskemel og i diagram 2 for rent fiskemel. 

 Mikroskopundersøkelsene skal gjennomføres ved at det sammensatte mikroskopet brukes på bunnfallet 

og, avhengig av laboranten, enten på det flytende materialet eller på råstoffet. For de grove fraksjonene 

kan også stereomikroskop brukes i tillegg til det sammensatte mikroskopet. Hvert objektglass skal 

undersøkes i sin helhet med ulike grader av forstørring. 

 Det minste antallet av objektglass som skal undersøkes ved hvert trinn av observasjonsprotokollen, skal 

alltid overholdes, med mindre den samlede mengden av fraksjonsmateriale ikke gjør det mulig å nå det 

fastsatte antallet objektglass. Det skal ikke undersøkes flere enn seks objektglass per bestemmelse. 

 For å gjøre det enklere å identifisere partiklenes art og opprinnelse kan laboranten bruke hjelpemidler 

som system for beslutningsstøtte, bildesamlinger og referanseprøver. 
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Diagram 1 

Observasjonsprotokoll for påvisning av animalske partikler i fôrblandinger og andre fôrmidler enn fiskemel 
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Diagram 2 

Observasjonsprotokoll for påvisning av animalske partikler i fiskemel 
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2.1.4.3.  Antall bestemmelser 

 Dersom det ikke påvises animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) etter en første 

bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten diagram 1 eller diagram 2, er 

det ikke nødvendig med en ytterligere bestemmelse, og analyseresultatet skal rapporteres med bruk av 

ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.1. 

 Dersom det samlede antallet påviste animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) er 

mellom 1 og 5 etter en første bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten 

diagram 1 eller diagram 2, skal det gjennomføres en ny bestemmelse på en ny delprøve på 50 g. Dersom 

antallet påviste animalske partikler av en bestemt art er mellom 0 og 5 etter denne andre bestemmelsen, 

skal analyseresultatet rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.2, hvis ikke skal en tredje 

bestemmelse gjennomføres på en ny delprøve på 50 g. Dersom summen av påviste partikler av en 

bestemt art er over 15 etter de to bestemmelsene, er det imidlertid ikke nødvendig med en ytterligere 

bestemmelse, og resultatet av analysen skal rapporteres direkte med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 

2.1.5.3. Dersom summen av påviste animalske partikler av en bestemt art er over 15 etter den tredje 

bestemmelsen, skal resultatet av analysen rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.3. Ellers 

rapporteres resultatet av analysen med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.2. 

 Dersom det påvises flere enn 5 animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) etter en 

første bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten diagram 1 eller diagram 

2, skal analyseresultatet rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.3. 

2.1.5. Angivelse av resultater 

 Når resultatene rapporteres, skal laboratoriet oppgi hvilken type materiale analysen er utført på (bunnfall, 

flytende materiale eller råstoff) og hvor mange bestemmelser som er gjennomført. 

 Laboratorierapporten skal minst inneholde opplysninger om forekomsten av bestanddeler som stammer 

fra landdyr og fisk. 

 De ulike tilfellene skal rapporteres på følgende måte: 

2.1.5.1.  Ingen animalske partikler av en bestemt art påvist: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det ikke påvist bestanddeler som 

stammer fra landdyr, i den innsendte prøven. 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det ikke påvist bestanddeler som 

stammer fra fisk, i den innsendte prøven. 

2.1.5.2.  I gjennomsnitt ble det påvist 1–5 animalske partikler av en bestemt art: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt ikke påvist 

flere enn 5 partikler som stammer fra landdyr ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene 

ble identifisert som ... [bein, brusk, muskelvev, hår, horn ...]. Antall påviste partikler er under 

påvisningsgrensen for mikroskopimetoden, noe som dermed betyr at risikoen for et falskt positivt 

resultat ikke kan utelukkes. 

Eller, dersom relevant: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt ikke påvist 

flere enn 5 partikler som stammer fra fisk ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som … [fiskebein, fiskeskjell, brusk, muskelvev, otolitt, gjeller …]. Antall påviste 

partikler er under påvisningsgrensen for mikroskopimetoden, noe som dermed betyr at risikoen for et 

falskt positivt resultat ikke kan utelukkes. 

 Dersom prøven er siktet på forhånd, skal laboratorierapporten oppgi hvilken fraksjon (siktet fraksjon, 

pelletert fraksjon eller kjerner) de animalske partiklene er påvist i, ettersom påvisning av animalske 

partikler i bare den siktede fraksjonen kan være et tegn på forurensning fra omgivelsene. 

2.1.5.3.  I gjennomsnitt ble det påvist flere enn 5 animalske partikler av en art: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt påvist flere 

enn 5 partikler som stammer fra landdyr ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som ... [bein, brusk, muskelvev, hår, horn ...].  
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Eller, dersom relevant, 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt påvist flere 

enn 5 partikler som stammer fra fisk ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som … [fiskebein, fiskeskjell, brusk, muskelvev, otolitt, gjeller …]. 

 Dersom prøven er siktet på forhånd, skal laboratorierapporten oppgi hvilken fraksjon (siktet fraksjon, 

pelletert fraksjon eller kjerner) de animalske partiklene er påvist i, ettersom påvisning av animalske 

partikler i bare den siktede fraksjonen kan være et tegn på forurensning fra omgivelsene. 

2.2. PCR 

2.2.1. Prinsipp 

 Deoksyribonukleinsyre-fragmenter (DNA-fragmenter) av animalsk opprinnelse som kan forekomme i 

fôrmidler og fôrblandinger, påvises ved en genetisk amplifikasjonsteknikk ved PCR som er rettet mot 

artsspesifikke DNA-sekvenser. 

 PCR-metoden krever at det først foretas en DNA-ekstraksjon. Deretter amplifiseres DNA-ekstraktet for å 

påvise de dyreartene som analysen omfattet. 

2.2.2. Reagenser og utstyr 

2.2.2.1.  Reagenser 

2.2.2.1.1.  Reagenser for DNA-ekstraksjon 

 Bare reagenser som er godkjent av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted, skal brukes. 

2.2.2.1.2.  Reagenser for genetisk amplifisering 

2.2.2.1.2.1.  Primere og sonder 

 Det skal bare brukes primere og sonder med oligonukleotidsekvenser som er godkjent av EURL-AP(1). 

2.2.2.1.2.2.  Master Mix 

 Bare Master Mix-løsninger som ikke inneholder reagenser som kan føre til feil resultat på grunn av 

forekomst av animalsk DNA, skal brukes(2). 

2.2.2.1.2.3.  Dekontamineringsreagenser 

2.2.2.1.2.3.1. Saltsyreløsning (0,1 N) 

2.2.2.1.2.3.2. Blekemiddel (løsning av natriumhypokloritt med 0,15 % aktivt klor) 

2.2.2.1.2.3.3. Ikke-etsende reagenser for dekontaminering av kostbare enheter som analysevekter (f.eks. DNA EraseTM 

fra MP Biomedicals) 

2.2.2.2.  Utstyr 

2.2.2.2.1.  Analysevekt med en nøyaktighet på 0,001 g 

2.2.2.2.2.  Malingsutstyr 

2.2.2.2.3.  Termosykler for sanntids-PCR 

2.2.2.2.4.  Mikrosentrifuge for mikrosentrifugerør 

2.2.2.2.5.  Sett med mikropipetter som gjør det mulig å overføre fra 1 μl opptil 1 000 μl med pipette 

2.2.2.2.6.  Molekylærbiologisk standardutstyr i plast: mikrosentrifugerør, pipettespisser med filter til mikropipetter 

og plater som passer til termosykleren. 

2.2.2.2.7.  Frysere til lagring av prøver og reagenser  

  

(1) Listen over nevnte primere og sonder for hver dyreart som analysen er rettet mot, er tilgjengelig på nettstedet til 

EURL-AP. 

(2) Eksempler på Master Mix-løsninger som kan brukes, er tilgjengelig på nettstedet til EURL-AP. 
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2.2.3. Prøvetaking og tillaging av prøver 

2.2.3.1.  Prøvetaking 

 Et representativt utvalg prøver, tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I, skal anvendes. 

2.2.3.2.  Tillaging av prøven 

 Tillaging av laboratorieprøvene fram til DNA-ekstraksjon skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

Minst 50 g av prøven skal brukes som delprøver for analyser og deretter males opp. 

 Tillaging av prøven skal skje i et annet rom enn det som brukes til DNA-ekstraksjon og til genetiske 

amplifikasjonsreaksjoner som beskrevet i ISO 24276. 

 Det skal tillages to analyseprøver på minst 100 mg hver. 

2.2.4. DNA-ekstraksjon 

 DNA-ekstraksjonen skal gjennomføres på hver tillagede analyseprøve i samsvar med de standardiserte 

framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. 

 Som beskrevet i ISO 24276 skal det utføres to ekstraksjonskontroller for hver ekstraksjonsserie: 

– en blindprøve for ekstraksjon, 

– en positiv kontroll for DNA-ekstraksjon. 

2.2.5. Genetisk amplifisering 

 Genetisk amplifisering skal gjennomføres ved hjelp av metodene som er godkjent for hver art som må 

identifiseres. Disse metodene er nedfelt i de standardiserte framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-

AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. Hvert DNA-ekstrakt skal analyseres ved minst to ulike 

konsentrasjoner for å vurdere hemming. 

 Som beskrevet i ISO 24276 skal det utføres to amplifiseringskontroller for hver målart: 

– en positiv kontroll for mål-DNA skal brukes for hver plate eller serie av PCR-analyser, 

– en reagenskontroll for amplifiseringen (også kalt «no template control») skal brukes for hver plate 

eller serie av PCR-analyse 

2.2.6. Tolking og framlegging av resultater 

 Når resultatene rapporteres, skal laboratoriet minst oppgi vekten på de analyseprøvene som er brukt, 

hvilke ekstraksjonsteknikker som er brukt, antall bestemmelser som er gjennomført og metodens 

påvisningsgrense. 

 Resultatene skal ikke tolkes og rapporteres dersom den positive DNA-ekstraksjonskontrollen og de 

positive DNA-målkontrollene ikke gir positive resultater for målet som analysen gjelder, samtidig som 

reagenskontrollen for amplifiseringen er negativ. 

 Dersom resultatene fra de to analyseprøvene ikke stemmer overens, skal minst den genetiske 

amplifiseringen gjøres på nytt. Dersom laboratoriet har mistanke om at DNA-ekstraksjonen kan være 

årsaken til uoverensstemmelsen, skal en ny DNA-ekstraksjon og en påfølgende genetisk amplifisering 

gjennomføres før resultatene tolkes. 

 Den endelige framleggingen av resultatene skal bygge på integrering og tolking av resultatene fra de to 

analyseprøvene i samsvar med de standardiserte framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-AP og 

offentliggjort på laboratoriets nettsted. 

2.2.6.1.  Negative resultater 

 Et negativt resultat skal rapporteres som følger: 

 Det ble ikke påvist DNA fra X i den innsendte prøven (der X er dyrearten eller gruppen av dyrearter som 

er målet for analysen). 

2.2.6.2.  Positive resultater 

 Et positivt resultat skal rapporteres som følger: 

 Det ble påvist DNA fra X i den innsendte prøven (der X er dyreart eller gruppen av dyrearter som er 

målet for analysen).» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 22. november 2012 

om opprettelse av en liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme 

stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende virksomhet for kontroll og håndheving som 

sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF 

(2012/715/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), særlig 

artikkel 111b nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF 

kan en tredjestat anmode Kommisjonen om å vurdere 

om denne statens rammeregler som får anvendelse på 

virksomme stoffer som eksporteres til Unionen, samt 

tilhørende virksomhet for kontroll og håndheving, sikrer 

et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, slik 

at den kan føres opp på listen over tredjestater som 

sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer 

Unionens. 

2)  Ved brev av 4. april 2012 anmodet Sveits om å bli ført 

opp i samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF. Kommisjonens likeverdighetsvurdering 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 23.11.2012,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 17. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

bekreftet at kravene i nevnte artikkel var oppfylt. Under 

likeverdighetsvurderingen ble det tatt hensyn til avtalen 

om gjensidig anerkjennelse mellom Sveits og 

Unionen( 2 ) som nevnt i artikkel 51 nr. 2 i nevnte 

direktiv — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Listen over tredjestater nevnt i artikkel 111b nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF er oppført i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 22. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

  

(2) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 369. 

2017/EØS/58/28 

 _____  
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VEDLEGG 

Tredjestat Merknader 

Sveits  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1027/2012 

av 25. oktober 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til legemiddelovervåking(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre åpenhet om overvåkingen av godkjente 

legemidler, bør det på listen over legemidler som er 

underlagt ytterligere overvåking, opprettet ved 

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(3), 

systematisk oppføres legemidler som er underlagt visse 

sikkerhetsvilkår etter godkjenning. 

2) I tillegg bør frivillige tiltak fra innehaveren av 

markedsføringstillatelsen ikke føre til en situasjon der 

spørsmål knyttet til risikoer eller fordeler ved et 

legemiddel som er godkjent i Unionen, ikke blir 

behandlet på en egnet måte i alle medlemsstatene. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen bør derfor ha 

plikt til å underrette Det europeiske legemiddelkontor 

om grunnene til at omsetningen av et legemiddel 

avsluttes eller avbrytes, til at det anmodes om at 

markedsføringstillatelsen trekkes tilbake, eller til at det 

ikke søkes om at den blir fornyet. 

3) Ettersom målene for denne forordning, som er å innføre 

særlige regler for legemiddelovervåking og forbedre 

sikkerheten til legemidler som er godkjent i henhold til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 14.11.2012,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 18. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 202. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 4. oktober 2012. 

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

forordning (EF) nr.726/2004, 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 forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

4) Forordning (EF) nr. 726/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 726/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 13 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal umiddelbart 

underrette Kontoret dersom omsetningen av legemiddelet i 

en medlemsstat opphører midlertidig eller permanent. 

Underretningen skal, unntatt i særlige tilfeller, skje minst to 

måneder før avbruddet i omsetningen av legemiddelet. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 

Kontoret om grunnene til slike tiltak i samsvar med artikkel 

14b.» 

2)  Ny artikkel 14b skal lyde: 

 «Artikkel 14b 

 1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

umiddelbart å underrette Kontoret om ethvert tiltak 

innehaveren har truffet for å innstille markedsføringen av et 

legemiddel, for å trekke et legemiddel tilbake fra markedet, 

for å be om at markedsføringstillatelsen tilbakekalles eller 

for ikke å søke om fornyelse av denne, samt om 

begrunnelsene for å gjøre dette. Innehaveren av 

markedsføringstillatelsen skal særlig angi om et tiltaket 

treffes av noen av de grunner som er beskrevet i artikkel 

116 eller artikkel 117 nr. 1 i direktiv 2001/83/EF. 

 2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal også gi 

underretning i henhold til nr. 1 i denne artikkel i tilfeller der 

tiltaket gjennomføres i en tredjestat, og treffes av noen av 

de grunner som er beskrevet i artikkel 116 eller artikkel 117 

nr. 1 i direktiv 2001/83/EF. 

 3.  I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal Kontoret 

videresende opplysningene til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene uten unødig opphold.» 

3)  I artikkel 20 skal nr. 8 lyde:  

2017/EØS/58/29 
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 «8.  Dersom framgangsmåten er innledet som følge av 

vurderingen av data knyttet til legemiddelovervåking, skal 

Kontorets uttalelse, i henhold til nr. 2 i denne artikkel, 

vedtas av Komiteen for legemidler for mennesker på 

grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, og artikkel 

107j nr. 2 i direktiv 2001/83/EF får anvendelse.» 

4)  Artikkel 23 skal lyde: 

 «Artikkel 23 

 1.  Kontoret skal, i samarbeid med medlemsstatene, 

opprette, ajourføre og offentliggjøre en liste over legemid-

ler som skal underlegges ytterligere overvåking. 

 Denne listen skal inneholde navnene på og de virksomme 

stoffene i 

a)  legemidler som er godkjent i Unionen, og inneholder et 

nytt virksomt stoff som per 1. januar 2011 ikke 

forekommer i noe legemiddel som er godkjent i 

Unionen, 

b)  ethvert biologisk legemiddel som ikke omfattes av 

bokstav a), og som ble godkjent etter 1. januar 2011, 

c)  legemidler som er godkjent i henhold til denne 

forordning, på de vilkår som er nevnt i artikkel 9 nr. 4, 

bokstav cb), artikkel 10a nr. 1 første ledd bokstav a) 

eller artikkel 14 nr. 7 eller 8, 

d)  legemidler som er godkjent i henhold til direktiv 

2001/83/EF, på de vilkår som er nevnt i artikkel 21a 

første ledd bokstav b) og c), artikkel 22 eller artikkel 

22a nr. 1 første ledd bokstav a). 

 1a.  På anmodning fra Kommisjonen og etter samråd med 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking kan legemidler som er godkjent i henhold til 

denne forordning og underlagt vilkårene nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav c), ca) eller cc), artikkel 10a nr. 1 første ledd 

bokstav b) eller artikkel 21 nr. 2, også føres opp på listen. 

 På anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet og 

etter samråd med Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking kan legemidler som er 

godkjent i henhold til direktiv 2001/83/EF, med forbehold 

for vilkårene nevnt i artikkel 21a første ledd bokstav a), d), 

e) eller f), artikkel 22a nr. 1 første ledd bokstav b) eller 

artikkel 104a nr. 2 i nevnte direktiv, også føres opp på 

listen i nr. 1 i denne artikkel. 

 2.  Listen skal omfatte en elektronisk lenke til produkt-

opplysningene og til oversikten over risikohåndte-

ringsplanen. 

 3.  I tilfellene omhandlet i nr. 1 bokstav a) og b) i denne 

artikkel skal Kontoret fjerne et legemiddel fra listen fem år 

etter Unionens referansedato nevnt i artikkel 107c nr. 5 i 

direktiv 2001/83/EF. 

 I tilfellene omhandlet i nr. 1 bokstav c) og d) og i nr. 1a i 

denne artikkel skal Kontoret fjerne et legemiddel fra listen 

så snart vilkårene er oppfylt. 

 4.  For legemidler som er oppført på denne listen, skal 

oversikten over preparatets egenskaper og paknings-

vedlegget inneholde angivelsen «Dette legemiddelet er 

underlagt ytterligere overvåking». Angivelsen skal følge 

etter et svart symbol som velges av Kommisjonen etter en 

anbefaling fra Det europeiske legemiddelkontorets komité 

for legemiddelovervåking senest 2. januar 2013, og etter 

angivelsen skal det følge en egnet standardisert forklaring. 

 4a.  Senest 5. juni 2018 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om bruken av listen 

omhandlet i nr. 1 basert på erfaringer og opplysninger 

innsendt av medlemsstatene og Kontoret. 

 Kommisjonen skal, om nødvendig, på grunnlag av nevnte 

rapport og etter samråd med medlemsstatene og andre 

berørte parter, framlegge forslag med henblikk på å tilpasse 

bestemmelsene i tilknytning til listen omhandlet i nr. 1.» 

5)  I artikkel 57 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 annet ledd skal bokstav c) og d) lyde: 

«c) å samordne overvåking av legemidler som er 

godkjent i Unionen, og gi råd om tiltak som er 

nødvendige for å oppnå en sikker og effektiv bruk 

av disse legemidlene, særlig gjennom å samordne 

vurderingen og gjennomføringen av forpliktelser 

og systemer knyttet til legemiddelovervåking samt 

overvåking av gjennomføringen, 

d) å samle og formidle opplysninger om antatte 

bivirkninger av legemidler som er godkjent i 

Unionen, ved hjelp av en database som alle 

medlemsstater til enhver tid har tilgang til,». 

b)  I nr. 2 annet ledd skal bokstav b) lyde: 

«b)  Innehavere av markedsføringstillatelser skal 

senest 2. juli 2012 elektronisk framlegge for 

Kontoret opplysninger om alle legemidler for 

mennesker som er godkjent eller registrert i 

Unionen, ved hjelp av formatet nevnt i bokstav 

a).» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra 5. juni 2013 med unntak av artikkel 23 nr. 4, artikkel 57 nr. 1 annet ledd bokstav c) og d) og artikkel 

57 nr. 2 annet ledd bokstav b) i forordning (EF) nr. 726/2004, endret ved denne forordning, som får anvendelse fra  

4. desember 2012. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/53/EU 

av 7. juli 2010 

om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskeorganer beregnet på transplantasjon(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 168 nr. 4, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsynsorgan(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Gjennom de siste 50 årene er organtransplantasjon blitt 

en innarbeidet praksis verden over, og det har vært et 

enormt gode for flere hundre tusen pasienter. Bruken av 

organer fra mennesker (heretter kalt «organer») til 

transplantasjon har økt jevnt de siste 20 årene. 

Organtransplantasjon er nå den mest kostnadseffektive 

behandlingen ved nyresvikt i sluttstadiet, og den eneste 

mulige behandlingen når lever, lunge og hjerte svikter. 

2) Det er imidlertid risiko forbundet med organtrans-

plantasjon. Den utstrakte bruken av organer til 

transplantasjon i behandlingsøyemed forutsetter at 

organene er av en slik kvalitet og er så sikre at faren for 

overføring av sykdommer blir minst mulig. Godt 

organiserte nasjonale og internasjonale transplantasjons-

systemer og best mulig fagkunnskap, teknologi og 

innovativ medisinsk behandling kan i vesentlig grad 

redusere den risikoen som transplanterte organer 

medfører for mottakerne. 

3) I tillegg er tilgangen på organer som benyttes til 

behandling, avhengig av at Unionens borgere er villige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 6.8.2010,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 19. 

(1) EUT C 306 av 16.12.2009, s. 64. 

(2) EUT C 192 av 15.8.2009, s. 6. 

(3) Europaparlamentets holdning av 19. mai 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. juni 2010. 

til å donere organer. For å trygge folkehelsen og hindre 

overføring av sykdom via disse organene, bør det treffes 

visse forebyggende tiltak ved uttak, transport og bruk av 

organer. 

4) Hvert år blir det utvekslet organer mellom 

medlemsstatene. Organutveksling er en viktig del av 

arbeidet med å øke tallet på tilgjengelige organer og 

sikre bedre forlikelighet mellom donor og mottaker, og 

dermed bedre kvaliteten på transplantasjonen. Dette er 

særlig viktig for å oppnå en best mulig behandling av 

visse pasienter, for eksempel pasienter som trenger 

øyeblikkelig behandling, pasienter med overfølsomhet 

eller mindreårige pasienter. Tilgjengelige organer bør 

kunne krysse landegrensene uten unødige problemer og 

forsinkelser. 

5) Imidlertid blir transplantasjon utført av sykehus eller 

fagpersoner som er underlagt ulike jurisdiksjoner, og 

medlemsstatenes krav til kvalitet og sikkerhet varierer 

betydelig. 

6) Det er derfor behov for felles kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder for uttak, transport og bruk av 

organer på unionsplan. Slike standarder vil gjøre det 

lettere å utveksle organer, til beste for tusener av 

europeiske pasienter som hvert år trenger denne type 

behandling. Unionens regelverk bør sikre at organene 

oppfyller anerkjente standarder for kvalitet og sikkerhet. 

Slike standarder kan bidra til at allmennheten får tillit til 

at organer som er tatt ut i en annen medlemsstat, har de 

samme grunnleggende kvalitets- og sikkerhets-

garantiene som organer tatt ut i eget land. 

7) Handel med organer er en uakseptabel praksis i 

forbindelse med donasjon og transplantasjon av organer 

og er enkelte ganger koplet til menneskehandel der 

formålet er å fjerne organer, noe som er en alvorlig 

krenkelse av grunnleggende rettigheter, framfor alt av 

menneskeverdet og menneskets fysiske integritet. Selv 

om dette direktiv har organenes sikkerhet og kvalitet 

som sitt hovedmål, bidrar det indirekte til å bekjempe 

organhandel ved opprettelse av vedkommende 

myndigheter, godkjenning av transplantasjonssentre, 

fastsettelse av vilkår for uttak og innføring av systemer 

for sporbarhet.  

2017/EØS/58/30 
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8) I henhold til artikkel 168 nr. 7 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) skal tiltak som 

vedtas etter traktatens artikkel 168 nr. 4, ikke berøre 

nasjonale bestemmelser om medisinsk bruk av organer, 

og følgelig heller ikke selve transplantasjonsinngrepet. 

Ettersom det er et mål å minske den risikoen som er 

forbundet med transplanterte organer, bør likevel visse 

bestemmelser om transplantasjon, og særlig 

bestemmelser som tar sikte på å håndtere utilsiktede og 

uforutsette situasjoner som oppstår under 

transplantasjonen, og som vil kunne påvirke organenes 

kvalitet og sikkerhet, inntas i dette direktiv. 

9) For å minske risikoen og oppnå flest mulige fordeler 

ved transplantasjon bør medlemsstatene ha en effektiv 

ramme for kvalitet og sikkerhet. En slik ramme bør 

innføres og opprettholdes i alle ledd, fra donasjon til 

transplantasjon eller disponering, og bør omfatte 

helsepersonell og organisasjon, lokaler, utstyr, 

materiale, dokumentasjon og registrering. Om 

nødvendig bør revisjon inngå som en del av rammen for 

kvalitet og sikkerhet. Medlemsstatene bør kunne 

delegere virksomhet som skal utføres i henhold til 

rammen for kvalitet og sikkerhet, til bestemte enheter 

som anses som egnede etter nasjonale bestemmelser, 

herunder europeiske organisasjoner for organutveksling. 

10) Vedkommende myndigheter bør føre tilsyn med at 

vilkårene for uttak blir overholdt ved at organisasjoner 

som foretar uttak, skal ha godkjenning. Slike 

organisasjoner bør ha en god organisasjonsstruktur, 

behørig kvalifisert eller utdannet og kompetent 

personell, samt tilfredsstillende lokaler og materiale. 

11) Forholdet mellom risiko og nytte er et avgjørende 

forhold ved organtransplantasjon. Fordi det er mangel 

på organer, og fordi det er livstruende sykdommer som 

skaper et behov for organer som kan transplanteres, er 

det alt i alt store fordeler ved organtransplantasjon, og 

det aksepteres en større risiko enn ved behandlinger 

med blodprodukter eller de fleste vevs- eller cellebaserte 

behandlingene. Her spiller klinikeren en viktig rolle, 

ettersom han eller hun avgjør om et organ egner seg til 

transplantasjon eller ikke. Dette direktiv fastsetter hvilke 

opplysninger som kreves for å kunne foreta en slik 

vurdering. 

12) Evaluering av potensielle donorer før transplantasjon er 

en svært viktig del av organtransplantasjonen. 

Evalueringen må inneholde tilstrekkelig informasjon til 

at transplantasjonssenteret kan foreta en behørig analyse 

av risiko og nytte. Risikoer og egenskaper ved et organ 

må kartlegges og dokumenteres, slik at det kan gis til en 

passende mottaker. Opplysninger fra en potensiell 

donors sykehistorie, fysiske undersøkelse og 

supplerende prøver bør innhentes for å kunne foreta en 

fyllestgjørende karakterisering av organet og  

donoren. For å få presise, pålitelige og objektive 

bakgrunnsopplysninger bør det medisinske teamet 

gjennomføre et intervju med den levende donoren eller, 

når det er nødvendig og hensiktsmessig, med den 

avdøde donorens pårørende, der teamet bør gi behørig 

informasjon om potensielle risikoer og konsekvenser i 

forbindelse med donasjon og transplantasjon. Et slikt 

intervju er særlig viktig på grunn av tidspresset ved 

donasjon fra avdød donor, som begrenser muligheten 

for å utelukke potensielt alvorlige smittsomme 

sykdommer. 

13) Mangelen på tilgjengelige organer som kan 

transplanteres, og tidspresset i forbindelse med donasjon 

og transplantasjon av organer, gjør det nødvendig å 

regne med situasjoner der transplantasjonsteamet 

mangler noen av opplysningene som kreves for å kunne 

foreta karakterisering av organ og donor i henhold til 

vedleggets del A, som angir obligatoriske minimums-

opplysninger. I disse spesielle tilfellene bør det 

medisinske teamet vurdere den konkrete risikoen som 

den potensielle mottakeren utsettes for på grunn av 

manglende opplysninger, og risikoen ved ikke å gå 

videre med transplantasjon av det aktuelle organet. Når 

full karakterisering av et organ i samsvar med 

vedleggets del A ikke kan gjennomføres i tide eller på 

grunn av særlige omstendigheter, kan organet komme i 

betraktning for transplantasjon når det vil være en større 

risiko for den potensielle mottakeren at transplanta-

sjonen ikke gjennomføres. Vedleggets del B, som angir 

tilleggsopplysninger, bør gjøre det mulig å foreta en mer 

detaljert karakterisering av organ og donor. 

14) Det bør fastsettes hensiktsmessige regler for transport av 

organer for å optimalisere iskemisk tid og minske 

organskade. Transportbeholderen bør være tydelig 

merket og nødvendig dokumentasjon medfølge, 

samtidig som den medisinske taushetsplikten 

overholdes. 

15) Transplantasjonssystemet bør sikre at organer kan 

spores fra donasjon til mottak, og bør gi mulighet for å 

varsle om en eventuell uforutsett komplikasjon. Det bør 

derfor innføres et system for å oppdage og undersøke 

alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger for å verne 

de berørte personenes liv og helse. 

16) En organdonor er svært ofte også en vevsdonor. 

Kvalitets- og sikkerhetskrav til organer bør utfylle og 

knyttes til det eksisterende systemet i Unionen for vev 

og celler som er fastlagt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om 

fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved 

donasjon, uttak, kontroll, behandling, konservering, 

oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 

mennesker(1). Dette betyr ikke at systemene for organer 

og for vev og celler nødvendigvis bør knyttes sammen 

elektronisk. En uforutsett bivirkning hos en organdonor 

eller organmottaker bør spores av vedkommende 

myndighet og rapporteres via meldingssystemet for 

alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger for vev og 

celler, som omhandlet i nevnte direktiv.  

  

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 
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17) Helsepersonell som er direkte involvert i donasjon, 

prøvetaking, karakterisering, uttak, konservering, 

transport og transplantasjon av organer, bør være 

behørig kvalifisert eller utdannet og kompetent. 

Europarådet har innsett betydningen av donor-

koordinatorer som oppnevnes ved det enkelte sykehus. 

Donorkoordinatorens eller koordineringsteamets rolle 

bør anerkjennes som en nøkkel, ikke bare til å 

effektivisere donasjons- og transplantasjonsprosessen, 

men også til å bedre kvaliteten på og sikkerheten ved 

organer som skal transplanteres. 

18) Som et generelt prinsipp bør vedkommende myndighet 

føre tilsyn med organutveksling med tredjestater. 

Organutveksling med tredjestater bør tillates bare når 

standarder tilsvarende standardene i dette direktiv er 

oppfylt. Det bør imidlertid tas hensyn til at eksisterende 

europeiske organisasjoner for organutveksling spiller en 

viktig rolle i forbindelse med organutveksling mellom 

de medlemsstatene og tredjestatene som deltar i slike 

organisasjoner. 

19) Altruisme er en viktig faktor i forbindelse med 

organdonasjoner. For å sikre organenes kvalitet og 

sikkerhet bør transplantasjonsprogrammer bygge på 

prinsippene om frivillig og vederlagsfri donasjon. Dette 

er helt sentralt, ettersom en tilsidesettelse av disse 

prinsippene kan være forbundet med uakseptabel risiko. 

Når donasjonen ikke er frivillig, og/eller gjennomføres 

med sikte på økonomisk vinning, kan dette gå ut over 

kvaliteten på donasjonsprosessen, ettersom det å gi 

bedre livskvalitet eller redde liv ikke er det viktigste 

og/eller det eneste formålet. Selv om prosessen utvikles 

etter tilfredsstillende kvalitetsstandarder, kan det hende 

at en sykehistorie innhentet fra en potensiell levende 

donor eller en potensiell avdød donors pårørende som 

søker økonomisk vinning eller er utsatt for en eller 

annen form for tvang, ikke er tilstrekkelig presis hva 

angår vilkår og/eller sykdommer som kan overføres fra 

donor til mottaker. Dette kan medføre et 

sikkerhetsproblem for potensielle mottakere, ettersom 

det medisinske teamet vil ha begrenset mulighet til å 

foreta en tilfredsstillende risikovurdering. Det er på sin 

plass å minne om Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, og særlig prinsippet i artikkel 

3 nr. 2 bokstav c). Dette prinsippet er også nedfelt i 

artikkel 21 i Europarådets konvensjon om 

menneskerettigheter og biomedisin, som mange 

medlemsstater har ratifisert. Det gjenspeiles også i 

retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon om 

transplantasjon av celler, vev og organer fra mennesker, 

der det står at menneskekroppen og dens deler ikke skal 

gi opphav til økonomisk vinning. 

20) Andre internasjonalt anerkjente prinsipper som er 

retningsgivende for donasjon og transplantasjon av 

organer, er blant annet attestering av eller bekreftelse på 

dødsfall i samsvar med nasjonale bestemmelser før uttak 

av organer fra avdøde personer, og tildeling av organer 

basert på åpne, ikke-diskriminerende og vitenskapelige 

kriterier. Det bør vises til og tas hensyn til disse 

prinsippene i forbindelse med Kommisjonens 

handlingsplan for donasjon og transplantasjon av 

organer. 

21) Det finnes flere modeller for samtykke til donasjon i 

Unionen, herunder tilvalgsordninger der det må 

foreligge uttrykkelig samtykke til donasjon av organer, 

og fravalgsordninger der donasjon kan finne sted med 

mindre det kan dokumenteres at det foreligger en 

innsigelse. For å gjøre det mulig for enkeltpersoner å gi 

uttrykk for sitt ønske i denne forbindelse, har noen 

medlemsstater opprettet spesielle registre der borgerne 

registrerer dette. Dette direktiv berører ikke det store 

mangfoldet av samtykkeordninger som allerede er 

innført i medlemsstatene. Kommisjonen tar dessuten 

med sin handlingsplan for donasjon og transplantasjon 

av organer sikte på å gi allmennheten økt bevissthet om 

organdonasjon, og ikke minst å utvikle mekanismer som 

gjør det lettere å finne fram til organdonorer i hele 

Europa. 

22) Ved artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger( 1 ) forbys i prinsippet behandling av 

opplysninger om helse, samtidig som den gir 

begrensede unntak. I henhold til direktiv 95/46/EF skal 

også den behandlingsansvarlige iverksette hensikts-

messige tekniske og organisatoriske tiltak for å verne 

personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig 

ødeleggelse, mot tilfeldig tap, endring, ikke-autorisert 

spredning eller tilgang, samt mot enhver annen form for 

ulovlig behandling. Det bør sikres at det er innført 

strenge regler for taushetsplikt og sikkerhetstiltak med 

sikte på å verne donorenes og mottakernes person-

opplysninger, i samsvar med direktiv 95/46/EF. Videre 

kan vedkommende myndighet også rådføre seg med den 

nasjonale tilsynsmyndigheten for personvern om 

utarbeiding av en ramme for overføring av opplysninger 

om organer til og fra tredjestater. Som et generelt 

prinsipp bør mottakerens/mottakernes identitet ikke 

røpes for donoren eller donorens pårørende eller 

omvendt, med forbehold for gjeldende lovgivning i 

medlemsstater som, på bestemte vilkår, vil kunne tillate 

at slike opplysninger blir gjort tilgjengelige for donoren 

eller donorens familie og for organmottakere.  

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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23) I de fleste medlemsstater utføres donasjon fra både 

levende og avdød donor. Donasjon fra levende donorer 

har gjennom årene blitt utviklet slik at det kan oppnås 

gode resultater også når det ikke er noe genetisk bånd 

mellom donor og mottaker. Levende donorer bør 

evalueres så grundig at det kan fastslås om de egner seg 

til donasjon, slik at risikoen for overføring av 

sykdommer til mottakerne blir minst mulig. Levende 

donorer utsettes dessuten for risiko, både når det tas 

prøver for å fastslå om de egner seg som donor, og når 

organet tas ut. Komplikasjonene kan være medisinske, 

kirurgiske, sosiale, finansielle eller psykiske. Graden av 

risiko avhenger ikke minst av hva slags organ som skal 

doneres. Donasjon fra levende donorer må derfor 

utføres på en slik måte at den fysiske, psykiske og 

sosiale risikoen for den enkelte donoren og mottakeren 

blir minst mulig og slik at allmennhetens tillit til 

helsevesenet ikke svekkes. Den potensielle levende 

donoren må være i stand til å treffe en selvstendig 

beslutning på grunnlag av alle relevante opplysninger og 

bør opplyses på forhånd om donasjonens formål og art, 

konsekvenser og risiko. På denne bakgrunn, og for å 

sikre at prinsippene for donasjon blir respektert, bør 

levende donorer sikres best mulig vern. Det bør også 

nevnes at noen medlemsstater har undertegnet 

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og 

biomedisin og dens tilleggsprotokoll om transplantasjon 

av organer og vev av menneskelig opprinnelse. Full 

informasjon, grundig evaluering og tilfredsstillende 

oppfølging er internasjonalt anerkjente tiltak for å verne 

levende donorer og bidra til å sikre organenes kvalitet 

og sikkerhet. 

24) Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør spille 

en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre organenes kvalitet 

og sikkerhet i alle ledd fra donasjon til transplantasjon 

og med å evaluere deres kvalitet og sikkerhet gjennom 

hele pasientens restitusjonsperiode og under den senere 

oppfølgingen. Det er derfor, i tillegg til systemet for 

rapportering av alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger, nødvendig å samle inn relevante 

opplysninger om tiden etter transplantasjon for å få en 

mer omfattende evaluering av kvaliteten på og 

sikkerheten ved organer som er beregnet på 

transplantasjon. Utveksling av slike opplysninger 

mellom medlemsstatene kan lette arbeidet med å bedre 

donasjons- og transplantasjonsprosessen i hele Unionen. 

Som det ble understreket i anbefaling Rec(2006)15 fra 

Europarådets ministerkomité til medlemsstatene om 

bakgrunnen for en nasjonal transplantasjonsorganisasjon 

og dens oppgaver og ansvarsområder, er det å foretrekke 

å ha en enkelt instans som drives uten fortjeneste, og 

som har overordnet ansvar for donasjon, tildeling, 

sporbarhet og plassering av ansvar. Avhengig av 

fordelingen av kompetanse i medlemsstatene kan 

imidlertid en kombinasjon av lokale, regionale, 

nasjonale og/eller internasjonale instanser arbeide 

sammen om å koordinere donasjon, tildeling og/eller 

transplantasjon, forutsatt at de eksisterende rammene 

sikrer klare ansvarsforhold, samarbeid og effektivitet. 

25) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktiv og sikre at disse sanksjonene 

gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 

i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

26) Kommisjonen bør få fullmakt til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV for å 

tilpasse vedlegget. Kommisjonen bør utfylle eller endre 

minimumsopplysningene som er angitt i vedleggets del 

A, men bare i ekstraordinære situasjoner der dette er 

berettiget fordi det er alvorlig fare for menneskers helse, 

og utfylle eller endre tilleggsopplysningene som er 

angitt i vedleggets del B, for å tilpasse det til den 

vitenskapelige utviklingen og det internasjonale arbeidet 

som utføres med hensyn til kvalitet på og sikkerhet hos 

organer som er beregnet på transplantasjon. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen foretar egnede 

konsultasjoner i sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. 

27) Utveksling av organer mellom medlemsstatene 

forutsetter at Kommisjonen vedtar ensartede regler for 

framgangsmåtene for formidling av opplysninger om 

organer og om donorkarakterisering, samt om sikring av 

organenes sporbarhet og om rapportering av alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger, for å sikre at 

organene som utveksles, holder høyest mulig kvalitets- 

og sikkerhetsstandarder. I henhold til artikkel 291 i 

TEUV skal regler og allmenne prinsipper for hvordan 

medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet, fastsettes på 

forhånd ved en forordning som vedtas etter den 

ordinære regelverksprosessen. I påvente av at nevnte 

nye forordning vedtas får rådsbeslutning 1999/468/EF 

av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen( 1 ) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, 

som ikke lenger får anvendelse. 

28) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastlegge 

kvalitets- og sikkerhetsstandarder for organer som er 

beregnet på å transplanteres inn i menneskekroppen, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå disse målene —  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes regler for å sikre kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder for organer fra mennesker (heretter kalt 

«organer») som er beregnet på å transplanteres inn i 

menneskekroppen, med sikte på å sikre et godt vern av 

menneskers helse. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på donasjon, prøvetaking, 

karakterisering, uttak, konservering, transport og trans-

plantasjon av organer som er beregnet på transplantasjon. 

2.  Når slike organer benyttes til forskning, får dette direktiv 

anvendelse bare når det er beregnet på å transplanteres inn i 

menneskekroppen. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «godkjenning» godkjenning, akkreditering, utpeking, 

lisensiering eller registrering, alt etter hvilke begreper som 

benyttes, og hvilken praksis som er innført i den enkelte 

medlemsstat, 

b) «vedkommende myndighet» en myndighet, et organ, en 

organisasjon og/eller institusjon som har ansvar for å 

gjennomføre kravene i dette direktiv, 

c) «disponering» den endelige plasseringen av et organ når det 

ikke benyttes til transplantasjon, 

d) «donor» en person som donerer et eller flere organer, 

uavhengig av om donasjonen finner sted i vedkommendes 

levetid eller etter døden, 

e) «donasjon» donasjon av organer til transplantasjon, 

f) «donorkarakterisering» innhenting av de opplysningene om 

donors egenskaper som er nødvendige for å kunne vurdere 

om han/hun er egnet til organdonasjon, med sikte på å 

foreta en tilfredsstillende risikovurdering, minimalisere 

risikoen for mottakeren og sikre en optimal tildeling av 

organer, 

g) «europeisk organisasjon for organutveksling» en ideell 

organisasjon, enten den er offentlig eller privat, som 

arbeider med organutveksling på nasjonalt plan og over 

landegrensene, der de fleste medlemmene er medlemsstater, 

h) «organ» en differensiert del av menneskekroppen som 

består av ulike sorter vev, som beholder sin struktur, 

kardannelse og evne til å utvikle fysiologiske funksjoner 

som i betydelig grad er selvstendige. En del av et organ 

anses også som et organ dersom den er ment å skulle 

benyttes til det samme formålet som hele organet i 

menneskekroppen, og den oppfyller kravene til struktur og 

kardannelse, 

i) «organkarakterisering» innhenting av de opplysningene om 

organets egenskaper som er nødvendige for å vurdere om 

det er egnet til organdonasjon, med sikte på å foreta en 

tilfredsstillende risikovurdering, minimalisere risikoen for 

mottakeren og sikre en optimal tildeling av organer, 

j) «uttak» en prosess der donerte organer gjøres tilgjengelige, 

k) «uttaksorganisasjon» en helseinstitusjon, et team eller en 

enhet ved et sykehus, en person eller enhver annen enhet 

som foretar eller koordinerer uttak av organer, og har fått 

godkjenning fra vedkommende myndighet til å gjøre dette i 

henhold til rammereglene i den berørte medlemsstaten, 

l) «konservering» bruk av kjemiske agenser, endringer i 

miljømessige vilkår eller andre metoder for å hindre eller 

forsinke biologisk eller fysisk forringelse av organer fra 

uttak til transplantasjon, 

m) «mottaker» en person som mottar et organtransplantat, 

n) «alvorlig uønsket hendelse» enhver uønsket og uforutsett 

hendelse i ethvert ledd i kjeden fra donasjon til 

transplantasjon som kan føre til overføring av en smittsom 

sykdom, død eller en tilstand som er livstruende eller fører 

til nedsatt funksjonsevne eller uførhet for pasienter, eller 

som medfører eller forlenger sykehusopphold eller 

sykelighet, 

o) «alvorlig bivirkning» en utilsiktet reaksjon, herunder en 

smittsom sykdom, hos donor eller mottaker i ethvert ledd i 

kjeden fra donasjon til transplantasjon som er dødelig, 

livstruende eller fører til nedsatt funksjonsevne eller 

uførhet, eller som medfører eller forlenger sykehusopphold 

eller sykelighet,  
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p) «arbeidsrutiner» skriftlige instrukser som beskriver trinnene 

i en bestemt prosess, herunder materialer og metoder som 

skal brukes, og forventet sluttresultat, 

q) «transplantasjon» en prosess som er beregnet på å 

gjenopprette visse funksjoner i menneskekroppen ved at et 

organ overføres fra en donor til en mottaker, 

r) «transplantasjonssenter» en helseinstitusjon, et team eller 

en enhet ved et sykehus, eller enhver annen enhet som 

foretar transplantasjon av organer, og har fått godkjenning 

fra vedkommende myndighet til å gjøre dette i henhold til 

rammereglene i den berørte medlemsstaten, 

s) «sporbarhet» evnen til å lokalisere og identifisere organet i 

ethvert ledd i kjeden fra donasjon til transplantasjon eller 

disponering, herunder evnen til: 

- å identifisere donoren og uttaksorganisasjonen, 

- å identifisere mottakeren/mottakerne ved transplanta-

sjonssenteret/-sentrene, og 

- lokalisere og identifisere alle relevante opplysninger som 

ikke er personlige, om produkter og materialer som 

kommer i kontakt med vedkommende organ. 

KAPITTEL II 

ORGANERS KVALITET OG SIKKERHET 

Artikkel 4 

Ramme for kvalitet og sikkerhet 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at det fastsettes en ramme 

for kvalitet og sikkerhet som omfatter alle ledd i kjeden fra 

donasjon til transplantasjon eller disponering, i samsvar med 

reglene i dette direktiv. 

2.  Rammen for kvalitet og sikkerhet skal ha bestemmelser 

om vedtakelse og gjennomføring av arbeidsrutiner for: 

a) verifisering av donorens identitet, 

b) verifisering av opplysninger om samtykke, tillatelse eller 

fravær av innsigelse fra donor eller donors pårørende, i 

samsvar med de nasjonale reglene som får anvendelse når 

donasjon og uttak finner sted, 

c) verifisering av fullført karakterisering av organ og donor i 

samsvar med artikkel 7 og vedlegget, 

d) uttak, konservering, emballering og merking av organer i 

samsvar med artikkel 5, 6 og 8, 

e) transport av organer i samsvar med artikkel 8, 

f) sikring av sporbarhet i samsvar med artikkel 10, og derved 

sikre at Unionens bestemmelser og nasjonale bestemmelser 

om vern av personopplysninger og fortrolig behandling blir 

overholdt, 

g) presis, rask og kontrollerbar rapportering om alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger i samsvar med artikkel 

11 nr. 1, 

h) håndtering av alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger 

i samsvar med artikkel 11 nr. 2, 

Arbeidsrutinene omhandlet i bokstav f), g) og h) skal blant 

annet fastlegge ansvarsområdene til uttaksorganisasjoner, 

europeiske organisasjoner for organutveksling og 

transplantasjonssentre. 

3.  Videre skal rammen for kvalitet og sikkerhet sikre at 

helsepersonell i alle ledd i kjeden fra donasjon til 

transplantasjon eller disponering, er behørig kvalifisert eller 

utdannet og kompetent, og at det utarbeides egne 

utdanningsprogrammer for slikt personell. 

Artikkel 5 

Uttaksorganisasjoner 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at uttak finner sted i eller 

utføres av uttaksorganisasjoner som oppfyller reglene i dette 

direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen 

eller en annen medlemsstat legge fram opplysninger om 

nasjonale godkjenningskrav for uttaksorganisasjoner. 

Artikkel 6 

Uttak av organer 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at medisinsk virksomhet i 

uttaksorganisasjoner, som for eksempel utvelging og evaluering 

av donorer, utføres etter samråd med og veiledning av en lege 

som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF 

av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifika-

sjoner(1).  

  

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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2.  Medlemsstatene skal sørge for at uttaket finner sted i 

operasjonssaler som er utformet, innrettet, vedlikeholdt og 

benyttet i samsvar med passende standarder og beste 

medisinske praksis, for å sikre kvaliteten på og sikkerheten ved 

organene som tas ut. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at materiale og utstyr som 

benyttes i forbindelse med uttak, håndteres i samsvar med 

relevant unionsregelverk og internasjonal og nasjonal 

lovgivning, standarder og retningslinjer for sterilisering av 

medisinsk utstyr. 

Artikkel 7 

Organ- og donorkarakterisering 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at alle uttatte organer og 

alle organdonorer karakteriseres før transplantasjon gjennom 

innhenting av opplysninger som angitt i vedlegget. 

Opplysningene som er angitt i vedleggets del A, er 

minimumsopplysninger som må innhentes for hver donasjon. 

Opplysningene som er angitt i vedleggets del B, er 

tilleggsopplysninger som skal innhentes dersom det medisinske 

teamet ønsker det, og det skal da tas hensyn til tilgangen på 

slike opplysninger og de særlige omstendighetene i hvert enkelt 

tilfelle. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan et organ komme i betraktning for 

transplantasjon selv om ikke alle opplysninger som er angitt i 

vedleggets del A foreligger, dersom det i henhold til en analyse 

av risiko og nytte i et bestemt tilfelle, herunder i livstruende 

nødsituasjoner, forventes at fordelene for mottakeren veier 

tyngre enn den risikoen som er forbundet med ufullstendige 

opplysninger. 

3.  For å oppfylle kvalitets- og sikkerhetskravene fastsatt i 

dette direktiv skal det medisinske teamet bestrebe seg på å 

innhente alle nødvendige opplysninger fra levende donorer, og 

skal for det formålet gi dem de opplysningene de trenger for å 

forstå konsekvensene av donasjonen. Ved donasjon fra avdød 

donor skal det medisinske teamet, når det er mulig og 

hensiktsmessig, bestrebe seg på å innhente slike opplysninger 

fra den avdøde donorens pårørende eller fra andre personer. Det 

medisinske teamet skal også bestrebe seg på å gjøre alle parter 

som blir bedt om opplysninger, klar over at det er viktig å gi 

disse opplysningene raskt. 

4.  Den prøvetakingen som kreves ved organ- og 

donorkarakterisering, skal utføres av laboratorier med behørig 

kvalifisert eller utdannet og kompetent personell og 

tilfredsstillende lokaler og utstyr. 

5.  Medlemsstatene skal sørge for at organisasjoner, enheter 

og laboratorier som arbeider med organ- og 

donorkarakterisering, har innført egnede arbeidsrutiner for å 

sikre at opplysningene om organ- og donorkarakterisering når 

fram til transplantasjonssenteret i tide. 

6.  Når organer utveksles mellom medlemsstatene, skal 

nevnte medlemsstater sørge for at opplysningene om organ- og 

donorkarakterisering som er angitt i vedlegget, oversendes til 

den medlemsstaten som organet utveksles med, etter 

framgangsmåtene fastsatt av Kommisjonen i henhold til  

artikkel 29. 

Artikkel 8 

Transport av organer 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at følgende krav er oppfylt: 

a) organisasjoner, enheter eller foretak som arbeider med 

transport av organer, skal ha innført egnede arbeidsrutiner 

for å sikre organenes integritet under transport og en 

passende transporttid, 

b) transportbeholderne som benyttes til organtransport, skal 

være merket med følgende: 

i) opplysninger som identifiserer uttaksorganisasjonen og 

virksomheten der uttaket fant sted, med adresser og 

telefonnumre, 

ii) opplysninger som identifiserer transplantasjonssenteret 

som er bestemmelsessted, med adresse og telefonnum-

mer, 

iii) en erklæring om at pakningen inneholder et organ, med 

angivelse av organtype og eventuelt om det skal 

plasseres på venstre eller høyre side, og ordet 

«FORSIKTIG», 

iv) anbefalte transportvilkår, herunder instruksjon om at 

beholderen skal oppbevares i en hensiktsmessig 

temperatur og posisjon, 

c) med organene som transporteres, skal det følge en rapport 

om organ- og donorkarakteriseringen. 

2.  Kravene i nr. 1 bokstav b) må ikke være oppfylt når 

transporten finner sted innenfor samme virksomhet.  
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Artikkel 9 

Transplantasjonssentre 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at transplantasjon finner 

sted i, eller utføres av, transplantasjonssentre som oppfyller 

reglene i dette direktiv. 

2.  Vedkommende myndighet skal angi i godkjenningen 

hvilken virksomhet det aktuelle transplantasjonssenteret kan 

utføre. 

3.  Før transplantasjon skal transplantasjonssenteret 

kontrollere at: 

a) organ- og donorkarakteriseringen er fullført og registrert i 

samsvar med artikkel 7 og vedlegget, 

b) vilkårene for konservering og transport av organer er 

overholdt. 

4.  Medlemsstatene skal, på anmodning fra Kommisjonen 

eller en annen medlemsstat, legge fram opplysninger om 

nasjonale godkjenningskrav for transplantasjonssentre. 

Artikkel 10 

Sporbarhet 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at alle organer som tas ut, 

tildeles og transplanteres på deres territorium, kan spores fra 

donor til mottaker og omvendt, for å verne om donorers og 

mottakeres helse. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at det innføres et system 

for identifisering av donor og mottaker som gjør det mulig å 

identifisere hver donasjon og hvert tilhørende organ og hver 

tilhørende mottaker. Med hensyn til et slikt system skal 

medlemsstatene sørge for at det er innført tiltak for fortrolig 

behandling og datasikkerhet i samsvar med Unionens 

bestemmelser og nasjonale bestemmelser som nevnt i  

artikkel 16. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at: 

a) vedkommende myndighet eller andre enheter som er 

involvert i kjeden fra donasjon til transplantasjon eller 

disponering, oppbevarer de opplysningene som er 

nødvendige for å sikre sporbarhet i alle ledd i kjeden fra 

donasjon til transplantasjon eller disponering, samt de 

opplysningene om organ- og donorkarakterisering som er 

angitt i vedlegget, i samsvar med rammen for kvalitet og 

sikkerhet, 

b) opplysninger som kreves for full sporbarhet, oppbevares i 

minst 30 år etter donasjon. Disse opplysningene kan lagres 

elektronisk. 

4.  Når organer utveksles mellom medlemsstatene, skal disse 

medlemsstatene oversende de opplysningene som er 

nødvendige for å sikre at organene kan spores, etter 

framgangsmåtene fastsatt av Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 29. 

Artikkel 11 

Rapporteringssystemer og håndtering av alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at det er innført et system 

for rapportering, undersøkelse, registrering og oversendelse av 

relevante og nødvendige opplysninger om alvorlige uønskede 

hendelser som kan påvirke organenes kvalitet og sikkerhet, og 

som kan tilskrives prøvetaking, karakterisering, uttak, 

konservering og transport av organer, og om alle alvorlige 

bivirkninger som er observert under eller etter transplantasjon, 

og som kan knyttes til disse aktivitetene. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at det er innført en 

arbeidsrutine for håndtering av alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger som angitt i rammen for kvalitet og sikkerhet. 

3.  Medlemsstatene skal særlig, med hensyn til nr. 1 og 2, 

sikre at det er innført arbeidsrutiner for melding i tide om: 

a) enhver alvorlig uønsket hendelse og bivirkning, til 

vedkommende myndighet og til den berørte 

uttaksorganisasjonen eller det berørte transplanta-

sjonssenteret, 

b) tiltak for å håndtere alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger, til vedkommende myndighet. 

4.  Når organer utveksles mellom medlemsstatene, skal disse 

medlemsstatene sikre at alvorlige uønskede hendelser og 

bivirkninger rapporteres etter framgangsmåtene fastsatt av 

Kommisjonen i henhold til artikkel 29. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at rapporteringssystemet som 

er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, og meldingssystemet som er 

innført i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2004/23/EF, 

knyttes sammen. 

Artikkel 12 

Helsepersonell 

Medlemsstatene skal sørge for at helsepersonell som er direkte 

involvert i kjeden fra donasjon til transplantasjon eller 

disponering av organer, er behørig kvalifisert eller utdannet og 

kompetent til å utføre sine oppgaver, og at de får relevant 

utdanning som omhandlet i artikkel 4 nr. 3.  
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KAPITTEL III 

VERN AV DONOR OG MOTTAKER OG UTVELGING OG 

EVALUERING AV DONOR 

Artikkel 13 

Prinsipper for organdonasjon 

1.  Medlemsstatene skal sikre at donasjon av organer fra 

avdøde og levende donorer er frivillig og vederlagsfri. 

2.  Prinsippet om vederlagsfrihet skal ikke være til hinder for 

at levende donorer mottar kompensasjon, forutsatt at den er 

strengt begrenset til å godtgjøre utgifter og inntektstap i 

tilknytning til donasjonen. Medlemsstatene skal fastlegge 

vilkårene for en slik kompensasjon, samtidig som økonomisk 

motivasjon eller fordel for en potensiell donor unngås. 

3.  Medlemsstatene skal forby bekjentgjøring av behov for 

eller tilgang på organer med sikte på å tilby eller oppnå 

økonomisk vinning eller tilsvarende fordeler. 

4.  Medlemsstatene skal sørge for at uttaket av organer blir 

utført på ideelt grunnlag. 

Artikkel 14 

Samtykkekrav 

Uttak av organer skal foretas først etter at alle gjeldende krav i 

den berørte medlemsstaten om samtykke, tillatelse eller fravær 

av innsigelse er oppfylt. 

Artikkel 15 

Kvalitets- og sikkerhetsaspekter ved donasjon fra levende 

donor 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre et best mulig vern for levende donorer, slik at de fullt ut 

kan garantere kvaliteten på og sikkerheten ved organer som skal 

transplanteres. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at levende donorer velges 

ut på grunnlag av sin helse og sykehistorie, av behørig 

kvalifiserte eller utdannede og kompetente fagpersoner. Slike 

vurderinger kan føre til at personer utelukkes dersom donasjon 

fra dem kan innebære uakseptabel helserisiko. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at det føres et register eller 

en fortegnelse over levende donorer, i samsvar med Unionens 

bestemmelser og nasjonale bestemmelser om vern av 

personopplysninger og fortrolige statistiske opplysninger. 

4.  Medlemsstatene skal bestrebe seg på å følge opp levende 

donorer og skal ha innført et system i samsvar med nasjonale 

bestemmelser med sikte på å identifisere, rapportere og 

håndtere enhver hendelse som kan ha sammenheng med det 

donerte organets kvalitet og sikkerhet, og følgelig mottakerens 

sikkerhet, samt enhver alvorlig bivirkning hos den levende 

donoren som kan skyldes donasjonen. 

Artikkel 16 

Vern av personopplysninger, fortrolig behandling og sikker 

behandling 

Medlemsstatene skal sørge for at den grunnleggende retten til 

vern av personopplysninger blir fullt ut og effektivt ivaretatt 

ved all organdonasjon og -transplantasjon, i samsvar med 

Unionens bestemmelser om vern av personopplysninger, for 

eksempel direktiv 95/46/EF, og særlig artikkel 8 nr. 3, artikkel 

16 og 17, og artikkel 28 nr. 2. I henhold til direktiv 95/46/EF 

skal medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at: 

a) de behandlede opplysningene holdes fortrolige og sikre i 

samsvar med artikkel 16 og 17 i direktiv 95/46/EF. Enhver 

uautorisert tilgang til opplysninger eller systemer som gjør 

det mulig å identifisere donor eller mottakere, skal ilegges 

sanksjoner i samsvar med artikkel 23 i dette direktiv, 

b) donorer og mottakere hvis opplysninger behandles innenfor 

rammen av dette direktiv, ikke kan identifiseres, unntatt når 

det er tillatt etter artikkel 8 nr. 2 og 3 i direktiv 95/46/EF, 

og etter nasjonale bestemmelser som gjennomfører nevnte 

direktiv. Enhver bruk av systemer eller opplysninger som 

gjør det mulig å identifisere donorer eller mottakere med 

sikte på å oppspore donorer eller mottakere for andre 

formål enn det som er tillatt etter artikkel 8 nr. 2 og 3 i 

direktiv 95/46/EF, herunder medisinske formål, og etter 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører nevnte direktiv, 

skal ilegges sanksjoner i samsvar med artikkel 23 i dette 

direktiv, 

c) prinsippene for opplysningenes kvalitet i artikkel 6 i 

direktiv 95/46/EF blir fulgt. 

KAPITTEL IV 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETERS FORPLIKTELSER OG 

UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 17 

Utpeking av vedkommende myndigheter og deres oppgaver 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en eller flere vedkommende 

myndigheter.  
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Medlemsstatene kan delegere, eller kan tillate at vedkommende 

myndighet delegerer, enkelte eller samtlige oppgaver som den 

pålegges etter dette direktiv, til en annen enhet som anses som 

egnet etter nasjonale bestemmelser. En slik enhet kan også bistå 

vedkommende myndighet med dens oppgaver. 

2.  Vedkommende myndighet skal særlig treffe følgende 

tiltak: 

a) fastsette og ajourføre en ramme for kvalitet og sikkerhet i 

samsvar med artikkel 4, 

b) sørge for at uttaksorganisasjoner og transplantasjonssentre 

jevnlig kontrolleres eller granskes for å få bekreftet at de 

oppfyller kravene i dette direktiv. 

c) innrømme, stille i bero eller tilbakekalle, alt etter som, 

uttaksorganisasjoners eller transplantasjonssentres 

godkjenning, eller forby uttaksorganisasjoner eller trans-

plantasjonssentre å drive sin virksomhet når kontrollen 

viser at disse organisasjonene eller sentrene ikke oppfyller 

kravene i dette direktiv, 

d) innføre et rapporteringssystem og en rutine for håndtering 

av alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger som 

omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og 2, 

e) utstede hensiktsmessige retningslinjer for helseinstitusjoner, 

fagpersoner og andre parter som er involvert i alle ledd i 

kjeden fra donasjon til transplantasjon eller disponering, 

som kan omfatte retningslinjer for innhenting av relevante 

opplysninger om tiden etter transplantasjon, for å evaluere 

de transplanterte organenes kvalitet og sikkerhet, 

f) om mulig delta i nettverket for vedkommende myndigheter 

som er nevnt i artikkel 19, og koordinere innspill om 

nettverkets virksomhet på nasjonalt plan, 

g) føre tilsyn med organutveksling med andre medlemsstater 

og med tredjestater som omhandlet i artikkel 20 nr. 1, 

h) sikre at den grunnleggende retten til vern av 

personopplysninger blir fullt ut og effektivt ivaretatt ved all 

organtransplantasjon, i samsvar med Unionens bestemmel-

ser om vern av personopplysninger, og særlig direktiv 

95/46/EF. 

Artikkel 18 

Registre over og rapporter om uttaksorganisasjoner og 

transplantasjonssentre 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 

myndighet 

a) fører et register over virksomheten i uttaksorganisasjoner 

og transplantasjonssentre, med de totale tallene for levende 

og døde donorer, og typer og antall organer som er tatt ut 

og transplantert eller disponert på annen måte, i samsvar 

med Unionens bestemmelser og nasjonale bestemmelser om 

vern av personopplysninger og fortrolige statistiske 

opplysninger, 

b) utarbeider og offentliggjør en årsrapport om virksomheten 

nevnt i bokstav a), 

c) oppretter og opprettholder et ajourført register over 

uttaksorganisasjoner og transplantasjonssentre. 

2.  Medlemsstatene skal, på anmodning fra Kommisjonen 

eller en annen medlemsstat, legge fram opplysninger om 

registret over uttaksorganisasjoner og transplantasjonssentre. 

Artikkel 19 

Utveksling av opplysninger 

1.  Kommisjonen skal opprette et nettverk for vedkommende 

myndigheter for å utveksle opplysninger om erfaringer med 

gjennomføringen av dette direktiv. 

2.  Når det er hensiktsmessig, kan eksperter på 

organtransplantasjon, representanter for europeiske organisa-

sjoner for organutveksling, samt tilsynsmyndigheter for 

personvern og andre relevante parter knyttes til dette nettverket. 

KAPITTEL V 

ORGANUTVEKSLING MED TREDJESTATER OG 

EUROPEISKE ORGANISASJONER FOR 

ORGANUTVEKSLING 

Artikkel 20 

Organutveksling med tredjestater 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 

myndighet fører tilsyn med organutveksling med tredjestater. 

For dette formål kan vedkommende myndighet og europeiske 

organisasjoner for organutveksling inngå avtaler med 

tilsvarende instanser i tredjestater.  
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2.  Medlemsstatene kan delegere tilsynet med organut-

veksling med tredjestater til europeiske organisasjoner for 

organutveksling. 

3.  Organutveksling som nevnt i nr. 1 skal tillates bare når 

organene 

a) kan spores fra donor til mottaker og omvendt, 

b) oppfyller krav til kvalitet og sikkerhet tilsvarende kravene 

fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 21 

Europeiske organisasjoner for organutveksling 

Medlemsstatene kan inngå, eller gi vedkommende myndighet 

tillatelse til å inngå, avtaler med europeiske organisasjoner for 

organutveksling, forutsatt at organisasjonene sikrer at kravene i 

dette direktiv er oppfylt, og blant annet delegere til disse 

organisasjonene: 

a) virksomhet som er fastsatt i henhold til rammen for kvalitet 

og sikkerhet, 

b) særlige oppgaver i forbindelse med utveksling av organer til 

og fra medlemsstater og tredjestater. 

KAPITTEL VI 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Rapporter om dette direktiv 

1.  Medlemsstatene skal innen 27. august 2013, og deretter 

hvert tredje år, gi Kommisjonen en rapport om den 

virksomheten som drives i forbindelse med bestemmelsene i 

dette direktiv, og om erfaringene fra gjennomføringen av dette 

direktiv. 

2.  Kommisjonen skal innen 27. august 2014, og deretter 

hvert tredje år, oversende Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen en rapport 

om gjennomføringen av dette direktiv. 

Artikkel 23 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av de nasjonale bestemmelsene som vedtas i 

henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og være avskrekkende. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen  

27. august 2012, og skal umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 24 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 25, og med forbehold for vilkårene i artikkel 26, 27 og 

28, med sikte på: 

a) å utfylle eller endre minimumsopplysningene som er angitt 

i vedleggets del A, men bare i ekstraordinære situasjoner 

der dette er berettiget fordi det på grunnlag av den 

vitenskapelige utviklingen er alvorlig fare for menneskers 

helse, 

b) utfylle eller endre tilleggsopplysningene som er angitt i 

vedleggets del B, med sikte på å tilpasse det til den 

vitenskapelige utviklingen og det internasjonale arbeidet 

som blir utført hva angår kvaliteten på og sikkerheten ved 

organer som er beregnet på transplantasjon. 

Artikkel 25 

Delegert myndighet 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta de delegerte 

rettsaktene som er nevnt i artikkel 24, for et tidsrom av fem år 

fra 27. august 2010. Kommisjonen skal avlegge en rapport om 

den delegerte myndigheten senest seks måneder før tidsrommet 

på fem år utløper. Delegert myndighet skal automatisk 

forlenges for tidsrom av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med 

artikkel 26. 

2.  Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt, 

skal den gi Europaparlamentet og Rådet samtidig melding om 

dette. 

3.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på de vilkårene som er fastlagt i artikkel 26 og 27. 

4.  Når det oppstår en ny, alvorlig risiko for menneskers 

helse, og tvingende og presserende hensyn krever det, skal 

framgangsmåten i artikkel 28 gjelde for delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til artikkel 24 bokstav a). 

Artikkel 26 

Tilbakekallelse av delegering 

1.  Delegert myndighet som nevnt i artikkel 24 kan på ethvert 

tidspunkt tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.  
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2.  Den institusjonen som har innledet en intern prosess for å 

beslutte om den delegerte myndigheten skal tilbakekalles eller 

ikke, skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen 

og Kommisjonen innen rimelig tid før den endelige 

beslutningen treffes, og angi hvilken delegert myndighet som 

kan bli tilbakekalt, og de mulige grunnene til dette. 

3.  Beslutningen om tilbakekallelse skal oppheve 

delegeringen av den myndigheten som er angitt i beslutningen. 

Den skal få virkning umiddelbart eller på et senere tidspunkt 

som er angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er i kraft. Den skal 

offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 27 

Innsigelse mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt innen to måneder fra dagen for meddelelse. 

På initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet skal dette 

tidsrommet forlenges med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten når fristen utløper, skal 

den offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og tre i 

kraft den dagen som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan offentliggjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft innen fristen utløper dersom 

Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om 

at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i kraft. Den 

institusjonen som gjør innsigelse, skal angi grunnene til dette. 

Artikkel 28 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt etter denne artikkel skal tre i 

kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke er gjort 

noen innsigelse i samsvar med nr. 2. Meddelelsen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt som er 

vedtatt etter denne artikkel, skal begrunne bruken av en 

framgangsmåte for behandling av hastesaker. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt som er vedtatt etter denne artikkel, etter 

framgangsmåten i artikkel 27 nr. 1. I et slikt tilfelle skal 

rettsakten ikke lenger gjelde. Den institusjonen som gjør 

innsigelse mot en slik delegert rettsakt, skal angi grunnene til 

dette. 

Artikkel 29 

Gjennomføringstiltak 

Når organer utveksles mellom medlemsstatene, skal 

Kommisjonen vedta detaljerte regler med sikte på en ensartet 

gjennomføring av dette direktiv etter framgangsmåten i artikkel 

30 nr. 2, om: 

a) framgangsmåter for overføring av opplysninger om organ- 

og donorkarakterisering som angitt i vedlegget, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 6, 

b) framgangsmåter for overføring av nødvendige opplysninger 

for å sikre at organer kan spores, i samsvar med  

artikkel 10 nr. 4, 

c) framgangsmåter for å sikre rapportering om alvorlige 

uønskede hendelser og bivirkninger, i samsvar med artikkel 

11 nr. 4. 

Artikkel 30 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for 

organtransplantasjon (heretter kalt «komiteen»). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrom-

met fastlagt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal 

være tre måneder. 

Artikkel 31 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 27. august 2012 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

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.  
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2.  Dette direktiv skal ikke være til hinder for at en 

medlemsstat opprettholder eller innfører strengere regler, 

forutsatt at de er i samsvar med bestemmelsene i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 32 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 33 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 7. juli 2010. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG 

ORGAN- OG DONORKARAKTERISERING 

DEL A 

Minimumsopplysninger 

Minimumsopplysninger ved karakterisering av organer og donorer som må innhentes for hver donasjon i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1 annet ledd og med forbehold for artikkel 7 nr. 2. 

Minimumsopplysninger 

Virksomheten der uttaket finner sted og andre generelle opplysninger 

Donortype 

Blodtype 

Kjønn 

Dødsårsak 

Dødsdato 

Fødselsdato eller anslått alder 

Vekt 

Høyde 

Tidligere eller nåværende intravenøst narkotikamisbruk 

Tidligere eller nåværende malign neoplasi 

Andre smittsomme sykdommer 

Test for HIV, HCV og HBV 

Grunnleggende opplysninger for å kunne evaluere det donerte organets funksjon 

DEL B 

Tilleggsopplysninger 

Utfyllende opplysninger til organ- og donorkarakterisering som skal innhentes i tillegg til de minimumsopplysningene 

som er angitt i del A, dersom det medisinske teamet ønsker det, idet det tas hensyn til om slike opplysninger foreligger 

og de særlige omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, i samsvar med artikkel 7 nr. 1 annet ledd. 

Tilleggsopplysninger 

Generelle opplysninger 

Kontaktopplysninger for uttaksorganisasjonen/virksomheten der uttaket finner sted, og som er nødvendige av hensyn 

til koordinering, tildeling og sporbarhet for organene, fra donorer til mottakere og omvendt. 

Opplysninger om donor 

Demografiske og antropometriske opplysninger som kreves for å kunne sikre forlikelighet mellom donoren/organet og 

mottakeren. 
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Donors sykehistorie 

Donors sykehistorie, særlig forhold som vil kunne ha betydning for om organene er egnet til transplantasjon, og 

innebære risiko for overføring av sykdom. 

Fysiske og kliniske opplysninger 

Opplysninger fra klinisk undersøkelse som er nødvendige for å kunne evaluere den potensielle donorens fysiske 

tilstand, samt resultater som avdekker forhold som ikke ble oppdaget ved gjennomgåelsen av donors sykehistorie, og 

som vil kunne ha betydning for om organene er egnet til transplantasjon eller vil kunne innebære risiko for overføring 

av sykdom. 

Laboratorieparametrer 

Opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere den funksjonelle karakteriseringen av organene, og oppdage 

potensielt smittsomme sykdommer og mulige kontraindikasjoner mot organdonasjon. 

Bildetest 

Bildeanalyser som er nødvendige for å kunne vurdere anatomisk status for organene som skal transplanteres.. 

Behandling 

Behandlinger som gis til donor, og som er relevante for vurderingen av organenes funksjonelle status og hvorvidt de er 

egnet til organdonasjon, særlig bruk av antibiotika, inotropisk støtte eller transfusjonsterapi. 

 ______   
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Erklæring fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om artikkel 290 i TEUV 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen erklærer at bestemmelsene i dette direktiv ikke skal berøre disse 

institusjonenes framtidige holdning med hensyn til gjennomføringen av artikkel 290 i TEUV eller enkeltstående 

rettsakter som inneholder slike bestemmelser. 

 ______  

Erklæring fra Europakommisjonen (hastesak) 

Europakommisjonen forplikter seg til å holde Europaparlamentet og Rådet fullt underrettet om muligheten for at en 

delegert rettsakt vedtas etter framgangsmåten for behandling av hastesaker. Så snart Kommisjonens kontorer forutser at 

en delegert rettsakt kan komme til å bli vedtatt etter framgangsmåten for behandling av hastesaker, vil de gi 

Europaparlamentets og Rådets sekretariater en uformell melding om dette. 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/7/EU 

av 21. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av  

alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det opprettet en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter kvaternære 

ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, 

klorider, som er synonymt med alkyl(C12-16)dimetylben-

zylammoniumklorid. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er alkyl(C12-

16)dimetylbenzylammoniumklorid blitt vurdert i 

samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF for 

bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 

definert i vedlegg V til nevnte direktiv. 

3)  Italia ble utnevnt til rapporterende medlemsstat og 

framla 14. august 2007 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 av 4. november 

2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 

biocidprodukter og om endring av forordning (EF) nr. 

1896/2000(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2013, s. 66, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 21. 

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

(2) EUT L 325 av 11.2.2007, s. 3. 

(3) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 21. september 2012. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. Alkyl(C12-16)dimetylbenzylam-

moniumklorid bør derfor oppføres for bruk i 

produkttype 8 i vedlegg I til nevnte direktiv. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder og eksponeringsscenarioer på unionsplan. 

For eksempel er verken ikke-yrkesbrukeres bruk eller 

eksponeringen av næringsmidler eller fôr vurdert. Det 

bør derfor kreves at medlemsstatene vurderer de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de 

risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet 

som ikke er behandlet på en representativ måte i 

risikovurderingen på unionsplan, og at de ved tildeling 

av produktgodkjenninger sikrer at det treffes 

hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige vilkår for å 

redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  På bakgrunn av de påviste risikoene for menneskers 

helse bør det kreves at det fastsettes sikre driftsmetoder, 

at produktene brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, og at produktene ikke påføres tre som barn 

kan komme i direkte kontakt med, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

8)  På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet bør det 

kreves at industriell eller yrkesmessig påføring utføres 

på et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag med spillbeskyttelse, at nybehandlet tre etter 

behandlingen lagres på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag for å forhindre direkte spill til jord eller vann, 

og at eventuelt spill fra påføring av produkter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, samles opp 

for ombruk eller sluttbehandling. 

2017/EØS/58/31 
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9)  Det er påvist uakseptabel risiko for miljøet i situasjoner 

der tre som er behandlet med alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-

ammoniumklorid, kontinuerlig utsettes for vær og vind 

eller ofte utsettes for fukt (bruksklasse 3, som definert 

av OECD(1)), brukes i utendørskonstruksjoner nær eller 

over vann («broscenarioet» i bruksklasse 3, som  

definert av OECD(2)) eller er i kontakt med ferskvann 

(bruksklasse 4b, som definert av OECD( 3)). Det bør 

derfor kreves at produkter ikke godkjennes til 

behandling av tre beregnet på slik bruk med mindre det 

framlegges opplysninger som viser at produktet vil 

oppfylle kravene i artikkel 5 i og vedlegg VI til direktiv 

98/8/EF, om nødvendig ved anvendelse av egnede 

risikoreduserende tiltak. 

10)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 8 

som inneholder det aktive stoffet alkyl(C12-

16)dimetylbenzylammoniumklorid, og for at markedet 

for biocidprodukter i alminnelighet skal virke på en 

tilfredsstillende måte. 

11)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(4) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la 

underretningen om innarbeidingstiltak følges av et eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

  

(1) OECDs dokumentserie om utslippsscenarioer, nr. 2, «Emission 

Scenario Document for Wood Preservatives», del 2, s. 64. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 

(4) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

 

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2015. 

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, 21. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med 

mindre et av 

unntakene nevnt i 

fotnoten til denne 

overskriften får 

anvendelse(**) 

Oppføringen utløper 
Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(***) 

«64 Alkyl(C12-16) 

dimetylbenzyl-

ammonium-

klorid 

C12-16-ADBAC 

IUPAC-betegnelse: 

Ikke relevant 

EF-nr.: 270-325-2 

CAS-nr.: 68424-85-1 

Tørrvekt: 

940 g/kg 

1. februar 2015 31. januar 2017 31. januar 2025 8 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle mulige bruksområder og 

eksponeringsscenarioer; visse bruksområder og eksponeringsscenarioer var 

utelatt, f.eks. ikke-yrkesbrukeres bruk og eksponeringen av næringsmidler 

eller fôr. Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI vurderer 

en søknad om godkjenning av et produkt, skal de, dersom det er relevant for 

det aktuelle produktet, vurdere de bruksområdene eller ekspone-

ringsscenarioene og de risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet 

som ikke på en representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på 

unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på følgende vilkår: 

1)  For industrielle brukere eller yrkesbrukere skal det fastsettes sikre 

driftsrutiner, og produkter skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, med mindre det i søknaden om produktgodkjenning kan 

godtgjøres at risikoen kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Produkter skal ikke brukes til behandling av tre som barn kan komme i 

direkte kontakt med, med mindre det i søknaden om produktgodkjenning 

kan godtgjøres at risikoen kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at industriell eller yrkesmessig påføring skal utføres 

på et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag med 

spillbeskyttelse, at nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill direkte til jord eller 

vann, og at eventuelt spill fra påføring av produktet skal samles opp for 

ombruk eller sluttbehandling. 

4)  Produkter skal ikke godkjennes til behandling av tre som skal være i 

kontakt med ferskvann eller brukes til utendørskonstruksjoner nær eller 

over vann, tre som kontinuerlig utsettes for vær og vind, eller tre som ofte 

utsettes for fukt.» 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen, var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en ulik renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som skal oppføres i dette vedlegget. For produkter som 

har fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar 

med artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig 

anerkjennelse av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 126/2013 

av 13. februar 2013 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Begrensningene som tidligere var fastsatt i rådsdirektiv 

76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av 

markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 

stoffblandinger(2), inngår nå i vedlegg XVII til forord-

ning (EF) nr. 1907/2006. I post 6 nr. 1 i vedlegg XVII 

til nevnte forordning ble begrepet «produkter» 

(«products»), som var brukt i den opprinnelige 

begrensningen for asbest i direktiv 76/769/EØF, 

erstattet med «produkter» («articles»), som ikke 

omfatter stoffblandinger. For at post 6 nr. 1 skal ha 

samme omfang som direktivet, bør begrepet 

«stoffblandinger» tilføyes. 

2)  Unntakene i post 16 og 17 i vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 når det gjelder bruken av 

blykarbonat og blysulfat i maling til restaurering og 

vedlikehold av kunstverker samt historiske bygninger 

og deres interiører, skal gjelde ikke bare for bruk, men 

også for omsetning for at slik maling skal kunne bli 

tilgjengelig for restaurerings- og vedlikeholdsarbeid. 

3)  Begrensningen i post 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 viser til en bestemt 

konsentrasjonsgrense fastsatt i 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(3), og til en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 14.2.2013,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 22. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

konsentrasjonsgrense angitt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming 

av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffblandinger(4), som anvendes for å avgjøre om et 

stoff eller en stoffblanding faller inn under denne 

begrensningen. Det bør klargjøres at konsentra-

sjonsgrensen fastsatt i direktiv 1999/45/EF bare får 

anvendelse når en bestemt konsentrasjonsgrense ikke er 

fastsatt i del 3 av vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012 av 

19. juni 2012 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 

om persistente organiske forurensende stoffer( 5 ) ble 

kortkjedede klorerte parafiner (heretter kalt SCCP-er) 

tilføyd til vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om 

persistente organiske forurensende stoffer, og om 

endring av direktiv 79/117/EØF(6). Det er derfor forbudt 

å produsere, bringe i omsetning og bruke SCCP-er, med 

visse særskilte unntak. Post 42 i vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, som begrenser to 

bruksområder for SCCP-er som nå er forbudt i henhold 

til forordning (EF) nr. 850/2004, er blitt overflødig og 

bør derfor utgå. 

5)  Det bør benyttes en harmonisert prøvingsmetode vedtatt 

av Den europeiske standardiseringsorganisasjon for å 

bestemme innholdet av vannløselig krom VI i sement i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/53/EF av 18. juni 2003 om 26. endring av 

rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av 

markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 

preparater (nonylfenol, nonylfenoletoksylat og 

sement)(7). Av klarhetshensyn bør post 47 i vedlegg 

XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholde en 

henvisning til denne prøvingsmetoden. 

6)  Stoffet metylendifenyldiisocyanat (MDI) i post 56 i 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

identifisert ved CAS-nummer 26447-40-5 og EF-

nummer 247-714-0, omfatter alle isomerblandinger og 

alle spesifikke isomerer. Visse spesifikke isomerer har 

imidlertid egne CAS- eller EF-numre. For å klargjøre at 

alle isomerer er omfattet, bør tre spesifikke CAS- og 

EF-numre tilføyes. 

  

(4) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

(5) EUT L 159 av 20.6.2012, s. 1. 

(6) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

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

2017/EØS/58/32 
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7)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 av 

22. juni 2009 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH)(1) utgikk merknad E, H og S fra forordet til 

tillegg 1–6 til vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, samt fra tillegg 1, 2, 3, 5 og 6. Av 

hensyn til sammenhengen bør merknad E, H og S også 

utgå i tillegg 4. 

8)  I posten for diisopentylftalat i tillegg 6 til vedlegg XVII 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 er det oppgitt 

feilaktige EF- og CAS-numre, som bør rettes. 

9)  Den europeiske standardiseringsorganisasjon har vedtatt 

nye standarder for prøvingsmetoder for azofargestoffer. 

Tillegg 10 til vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 må derfor ajourføres for å ta hensyn til 

disse standardene. 

  

(1) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 7. 

 

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

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 

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, 13. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I post 6, kolonne 2 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Framstilling, omsetning og bruk av slike fibrer og av produkter og stoffblandinger som inneholder slike 

fibrer som er bevisst tilsatt, er forbudt.» 

2)  I post 16, kolonne 2, skal annet ledd lyde: 

 «Medlemsstatene kan imidlertid, i samsvar med bestemmelsene i Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) 

konvensjon nr. 13, tillate bruk av stoffet eller stoffblandingen på sitt territorium ved restaurering og vedlikehold 

av kunstverk og historiske bygninger og interiører i disse, samt omsetning til slik bruk. Når en medlemsstat gjør 

bruk av dette unntaket, skal den underrette Kommisjonen om dette.» 

3)  I post 17, kolonne 2, skal annet ledd lyde: 

 «Medlemsstatene kan imidlertid, i samsvar med bestemmelsene i Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) 

konvensjon nr. 13, tillate bruk av stoffet eller stoffblandingen på sitt territorium ved restaurering og vedlikehold 

av kunstverk og historiske bygninger og interiører i disse, samt omsetning til slik bruk. Når en medlemsstat gjør 

bruk av dette unntaket, skal den underrette Kommisjonen om dette.» 

4)  I post 28, 29 og 30, kolonne 2 nr. 1 skal femte strekpunkt i første ledd lyde: 

«—  den relevante konsentrasjonsgrensen fastsatt i direktiv 1999/45/EF når en bestemt konsentrasjonsgrense 

ikke er fastsatt i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.» 

5)  I post 40, kolonne 1, erstattes ordene «til nevnte forordning» med «til forordning (EF) nr. 1272/2008». 

6)  Post 42 utgår. 

7)  I post 47, kolonne 2 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  Standarden som er vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) for prøving av innholdet 

av vannløselig krom (VI) i sement og stoffblandinger som inneholder sement, skal benyttes som prøvingsmetode 

for å påvise samsvar med nr. 1.» 

8)  I artikkel 56 skal kolonne 1 lyde: 

«56.  Metylendifenyldiisocyanat (MDI) 

CAS-nr. 26447-40-5 

EF-nr. 247-714-0 

 herunder følgende bestemte isomerer: 

a)  4,4’-metylendifenyldiisocyanat: 

CAS-nr. 101-68-8 

EF-nr. 202-966-0, 

b)  2,4’-metylendifenyldiisocyanat: 

CAS-nr. 5873-54-1 

EF-nr. 227-534-9, 

c)  2,2’-metylendifenyldiisocyanat: 

CAS-nr. 2536-05-2 

EF-nr. 219-799-4»  
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9)  I tillegg 4, i kolonnen med overskrift «Merknader», utgår henvisningene til merknad E, H og S, 

10)  I tillegg 6 skal posten for 1,2-benzendikarboksylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær N-pentylisopentylftalat, 

di-n-pentylftalat og diisopentylftalat lyde: 

Stoffer Indeksnr. EF-nr. CAS-nr. Merknader 

«1,2-benzendikarboksylsyre, dipentylester, 

forgrenet og lineær [1] 

607-426-00-1 284-032-2 [1] 84777-06-0 [1]  

n-pentylisopentylftalat [2]  [2] [2]  

di-n-pentylftalat [3]  205-017-9 [3] 131-18-0 [3]  

diisopentylftalat [4]  210-088-4 [4] 605-50-5 [4]»  

11)  Tillegg 10 skal lyde: 

«Tillegg 10 

Post 43 – Azofargestoffer – Liste over forsøksmetoder 

Liste over forsøksmetoder 

Europeisk 

standardiserings-

organisasjon 

Referanse og tittel på den harmoniserte standarden 
Henvisning til utgått 

standard 

CEN EN ISO 17234-1:2010 

Lær – Kjemiske prøvinger for bestemmelse av visse 

azofargestoffer i farget lær – Del 1: Bestemmelse av visse 

aromatiske aminer avledet fra azofargestoffer 

CEN ISO/TS 

17234:2003 

CEN EN ISO 17234-2:2011 

Lær – Kjemisk prøving for bestemmelse av visse 

azofargestoffer i farget lær – Del 2: Bestemmelse av 4-

aminoazobenzen 

CEN ISO/TS 

17234:2003 

CEN EN ISO 14362-1:2012 

Tekstiler – Metoder for bestemmelse av visse aromatiske 

aminer fra azofargestoffer – Del 1: Påvisning av bruk av visse 

azofargestoffer tilgjengelig med eller uten ekstraksjon av 

fibrene 

EN ISO 14362-1:2003 

EN ISO 14362-2:2003 

CEN EN ISO 14362-3:2012 

Tekstiler – Metoder for bestemmelse av enkelte aromatiske 

aminer derivert fra azofargestoffer – Del 3: Påvisning av bruk 

av enkelte azofargestoffer som kan frigjøre 4-aminoazo-

benzen» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/47/EU 

av 14. desember 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over 

forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for 

overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet( 1), særlig 

artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer 

som svarer til varene oppført i Den europeiske unions 

felles liste over militært utstyr, vedtatt av Rådet 

19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok den 27. februar 2012 en ajourført versjon 

av Den europeiske unions felles liste over militært 

utstyr(2). 

3) Direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for overføring av 

forsvarsrelaterte varer i EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 31.1.2013,  

s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 23. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1, endret ved kommisjonsdirektiv 

2010/80/EU av 22. november 2010 og kommisjonsdirektiv 

2012/10/EU av 22. mars 2012 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over 

forsvarsrelaterte varer, EUT L 308 av 24.11.2010, s. 11 og EUT L 

85 av 24.3.2012, s. 3. 

(2) EUT C 85 av 22.3.2012, s. 1. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mars 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. januar 2012 

om krav om at medlemsstatene forbyr omsetning av kjedete klippeinnretninger til bærbare 

håndholdte ryddesager 

[meddelt under nummer K(2011) 9772] 

(2012/32/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av 

direktiv 95/16/EF(1), særlig artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Gresstrimmere og ryddesager er bærbare håndholdte 

hage- og skogbruksmaskiner til bruk for å klippe gress, 

ugress, busker, små trær og lignende vegetasjon. En 

komplett gresstrimmer eller ryddesag omfatter et 

motorhode, en drivaksel, en klippeinnretning og et vern. 

Mange maskiner drevet med forbrenningsmotor kan 

brukes både som gress- og ugresstrimmere og til å kutte 

busker og små trær, avhengig av hva slags 

klippeinnretning som monteres. 

2)  I september 2008 underrettet svenske myndigheter 

myndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om at flere kjedete klippeinnretninger til 

ryddesager, bestående av to eller flere metalldeler slik 

som kjeder, kniver eller børster lenket til et dreiehode, 

ble brakt i omsetning av andre produsenter enn de 

opprinnelige produsentene av ryddesagene. Svenske 

myndigheter anså at slike kjedete klippeinnretninger var 

farlige. 

3)  I mai 2010 underrettet myndighetene i Det forente 

kongerike myndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om en dødsulykke med en kjedet 

klippeinnretning til en ryddesag, bestående av to kjeder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 21.1.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 24. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

koplet til en metallskive. Ved bruk av en ryddesag med 

en slik klippeinnretning hadde en tilstedeværende 

person blitt livstruende skadet ved at et ledd i kjeden var 

blitt slynget ut. Det forente kongerike hadde truffet 

tiltak for å sikre at de aktuelle klippeinnretningene ble 

trukket tilbake fra markedet og tatt ut av bruk. Ved 

Maskinkomiteens møte 2. juni 2010 anmodet Det 

forente kongerike Kommisjonen om å undersøke om det 

var nødvendig å innføre tiltak som krevde at 

medlemsstatene skulle forby omsetning av klippe-

innretninger med tilsvarende tekniske egenskaper. 

4)  Kjedete klippeinnretninger til ryddesager, som bringes i 

omsetning separat for at operatøren skal kunne montere 

dem sammen med en ryddesag, og som ikke omfattes av 

risikovurderingen, EF-samsvarserklæringen eller 

ryddesagprodusentens bruksanvisning, utgjør utskiftbart 

utstyr i henhold til definisjonen i artikkel 2 bokstav b) i 

direktiv 2006/42/EF. 

5)  I avsnitt 1.3.2 om risiko for brudd under drift i vedlegg I 

til direktiv 2006/42/EF kreves det at de forskjellige 

maskindelene og forbindelsene mellom dem må kunne 

motstå den belastningen de blir utsatt for når de blir 

brukt. Dersom det fortsatt foreligger en risiko for brudd 

eller sprengning til tross for de tiltakene som er truffet, 

skal de berørte delene monteres, plasseres og/eller 

vernes slik at eventuelle bruddstykker fra dem vil bli 

fanget opp og farlige situasjoner unngås. I avsnitt 1.3.3 i 

vedlegg I til nevnte direktiv om risikoer forårsaket av 

gjenstander som faller eller slynges ut, er det fastsatt at 

det må treffes tiltak for å forebygge at gjenstander som 

faller eller slynges ut, kan utgjøre en risiko. 

6)  Den harmoniserte standarden for bærbare, håndholdte 

ryddesager med forbrenningsmotor, EN ISO 

11806:2008, omfatter tekniske spesifikasjoner og prøver 

for å sikre at klippeinnretninger har tilstrekkelig styrke, 

og for å redusere risiko som følge av at gjenstander 

slynges ut. Standarden omfatter ikke klippeinnretninger 

som består av mer enn én metalldel. Det er riktignok 

frivillig å følge den harmoniserte standarden, men denne 

indikerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, 

som det skal tas hensyn til ved anvendelsen av de 
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grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i direktiv 

2006/42/EF, i henhold til de generelle prinsippene 

fastsatt i innledningen til vedlegg I til direktiv 

2006/42/EF. 

7)  Bruken av kjedete klippeinnretninger med lenkede 

metalldeler har betydelig større gjenværende risiko for 

brudd under drift og for at gjenstander skal bli slynget 

ut, enn metallblader i én del. Metalldelene på kjedete 

klippeinnretninger og deres ledd utsettes for gjentatte 

store mekaniske belastninger når de kommer i kontakt 

med steiner og andre gjenstander, noe som kan føre til 

brudd og til at de blir slynget ut med stor hastighet. De 

kan også slynge ut steiner med større kraft enn 

metallblader i én del. Vernene på bærbare, håndholdte 

ryddesager kan ikke gi tilstrekkelig vern mot de høyere 

risikoene som kjedete klippeinnretninger med lenkede 

metalldeler forårsaker. Følgelig, og idet det tas hensyn 

til det nåværende utviklingstrinn i teknikken, kan 

kjedete klippeinnretninger til bærbare, håndholdte 

ryddesager ikke anses å overholde kravene i avsnitt 

1.3.2 og 1.3.3 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF. Dette 

manglende samsvaret skaper en betydelig risiko for 

dødelige skader på brukere og andre utsatte personer. 

8)  Kommisjonen rådførte seg 22. oktober 2010 med den 

europeiske foreningen av hagemaskinprodusenter 

(European Garden Machinery Federation) om et utkast 

til tiltak for å håndtere risikoen ved farlige klippe-

innretninger for ryddesager. I sitt svar av 4. november 

2010 uttrykte foreningen støtte til utkastet til tiltak. 

9)  For å hindre ytterligere ulykker bør gjennomføringen av 

tiltakene som kreves ved denne beslutning, skje raskest 

mulig. 

 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2006/42/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal forby omsetning av kjedete klippe-

innretninger bestående av flere lenkede metalldeler til bærbare 

håndholdte ryddesager. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

etterkomme denne beslutning senest 30. april 2012. De skal 

offentliggjøre disse tiltakene og umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/32/EU 

av 25. oktober 2012 

om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av  

20. desember 1996 om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de 

internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder 

anvendes i sine ajourførte versjoner. 

2)  En rekke endringer av de internasjonale konvensjoner 

og gjeldende prøvingsstandarder har trådt i kraft siden 

den seneste rettsakten om endring av direktiv 96/98/EF 

ble vedtatt. Disse endringene bør innarbeides i direktiv 

96/98/EF. 

3)  I samme tidsrom har Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon og de europeiske standardise-

ringsorganisasjoner også vedtatt standarder, herunder 

detaljerte prøvingsstandarder, for en del av utstyret som 

er oppført i vedlegg A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som 

selv om det ikke er oppført der, anses relevant for 

nevnte direktivs formål. Dette utstyret bør derfor tas 

med i vedlegg A.1 eller overføres fra vedlegg A.2 til 

vedlegg A.1. 

4)  Direktiv 96/98/EF bør derfor endres. 

5)  Det er rimelig å tillate at utstyr som nylig er blitt 

underlagt harmoniserte krav i henhold til dette direktiv, 

og som er framstilt før utløpet av fristen for 

gjennomføring av dette direktiv, bringes i omsetning og 

plasseres om bord på fellesskapsskip i en over-

gangsperiode. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 10.11.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII 

(Transport) se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 13 av 27.2.2014, s. 25. 

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Utstyr som i kolonne 1 i vedlegg A.1 er oppført som nytt eller 

som overført fra vedlegg A.2, og som er framstilt før 

30. november 2013 i samsvar med de framgangsmåtene for 

typegodkjenning som allerede var i kraft på en medlemsstats 

territorium før denne datoen, kan bringes i omsetning og 

plasseres om bord på fellesskapsskip til 30. november 2015. 

Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. november 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 30. november 2013. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 4 

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

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2009. 

Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under 

samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en stiplet linje. I forbindelse med 

sertifisering skal eventuelt bare den relevante produktvarianten velges (eksempel: A.1/3.3). 

Forkortelser og bokstavord: 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 

 ______   
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VEDLEGG A.1 

UTSTYR SOM DET ALLEREDE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I 

INTERNASJONALE DOKUMENTER 

Merknader som gjelder hele vedlegg A.1 

a)  Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale 

konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og rundskrivene en rekke bestemmelser som skal etterprøves 

ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B. 

b)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2010/68/EU(1) kan komme til anvendelse (sjette endring av vedlegg A 

til skipsutstyrsdirektivet). 

c)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2011/75/EU(2) kan komme til anvendelse (sjuende endring av vedlegg 

A til skipsutstyrsdirektivet). 

d)  Kolonne 2: Når uttrykket «systemkomponenter» er brukt i kolonne 2, kan det bety at én enkelt komponent, en 

gruppe komponenter eller hele systemet må prøves for å kontrollere om de internasjonale kravene er oppfylt. 

e)  Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av 

vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene. 

f)  Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det 

mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og 

samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den. 

g)  Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved 

prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor 

tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er 

brukt skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt. 

h)  Kolonne 6: Når modul H forekommer, skal dette forstås som modul H pluss sertifikat for designkontroll. 

i)  Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene. 

1. Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i 

kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/1.1 Livbøyer —  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.2 Markeringslys for 

redningsutstyr: 

a)  for 

redningsfarkoster og 

mann-overbord-

båter, 

b)  for livbøyer, 

c)  for redningsvester. 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/22, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg.III/32, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) II, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

  

  

(1) EUT L 305 av 20.11.2010, s. 1. 

(2) EUT L 239 av 15.9.2011, s. 1. 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/1.3 Selvvirkende røyk-

signaler for livbøyer 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.4 Redningsvester —  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/22, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 922, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1304. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.5 Redningsdrakter og 

vernedrakter som ikke 

er klassifisert som 

redningsvester: 

—  isolerte eller ikke-

isolerte 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/22, 

—  Reg. III/32, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 1046. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.6 Redningsdrakter og 

vernedrakter klassifisert 

som redningsvester: 

—  isolerte eller ikke-

isolerte 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/7, 

—  Reg. III/22, 

—  Reg. III/32, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 1046. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.7 Varmebeskyttelsesutstyr —  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/22, 

—  Reg. III/32, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 1046. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/1.8 Fallskjermlys  

(pyrotekniske) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/6, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.9 Håndbluss (pyroteknis-

ke) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.10 Flytende røyksignaler 

(pyrotekniske) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.11 Linekastingsapparater —  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/18, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VII, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.12 Oppblåsbare rednings-

flåter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/13, 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 811. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.13 Stive redningsflåter —  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 811. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.14 Redningsflåter som 

retter seg opp 

automatisk 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 809, 

—  IMO MSC/rundskr. 811. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.15 Overdekkede vendbare 

redningsflåter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 809, 

—  IMO MSC/rundskr. 811. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.16 Friflyt-innretninger for 

redningsflåter (hydro-

statiske utløserenheter) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/13, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 811. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.17 Livbåter: 

a)  livbåter som settes 

ut med daviter: 

— delvis lukkede, 

— helt lukkede. 

b)  frittfall-livbåter: 

— helt lukkede. 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.18 Stive mann-overbord-

båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 
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A.1/1.19 Oppblåste mann-

overbord-båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.20 Hurtige mann-overbord-

båter: 

a)  oppblåste, 

b)  stive, 

c)  stive oppblåste. 

— Reg. III/4. —  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

—  IMO MSC/rundskr. 1016, 

—  IMO MSC/rundskr. 1094. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.21 Utsettingsinnretninger 

med taljeløpere (daviter) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/23, 

—  Reg. III/33, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.22 Friflyt-utsettingsinn-

retninger for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.2/1.3 

A.1/1.23 Frittfall-utsettingsinn-

retninger for livbåter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/16, 

—  Reg. III/23, 

—  Reg. III/33, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.24 Utsettingsinnretninger 

for redningsflåter 

(daviter) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/12, 

—  Reg. III/16, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/1.25 Utsettingsinnretninger 

for hurtige mann-

overbord-båter 

(daviter) 

—  Reg. III/4. —  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.26 Utløserenheter for: 

a)  livbåter og mann-

overbord-båter 

(som settes ut med 

én eller flere talje-

løpere), 

b)  redningsflåter (som 

settes ut med én 

eller flere talje-

løpere). 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/16, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI(1), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.27 Skipsevakuerings-

systemer 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/15, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + F 

G 

A.1/1.28 Redningsutstyr — Reg. III/4. —  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 810. 

B + D 

B + F 

A.1/1.29 Innskipningsleidere —  Reg. III/4, 

—  Reg. III/11, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/11, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 5489 (2008). 

B + D 

B + F 

A.1/1.30 Lysreflekterende 

materialer 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. A.658(16). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.31 Toveis VHF-radio-

telefonapparater for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18 
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A.1/1.32 9 GHz radartransponder 

(SART) 

Flyttet til A.2/4.18 

A.1/1.33 Radarreflektor for 

livbåter og mann-

overbord-båter (passiv) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO-res. MSC.164(78). 

— EN ISO 8729(1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— EN ISO 8729(1998), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.34 Kompass for livbåter og 

mann-overbord-båter 

Flyttet til A.1/4.23 

A.1/1.35 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

Flyttet til A.1/3.38 

A.1/1.36 Framdriftsmaskineri for 

livbåter/mann-overbord-

båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.37 Framdriftsmaskineri for 

mann-overbord-båter — 

utenbordsmotor 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) V. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.38 Lyskastere til bruk i 

livbåter og mann-

overbord-båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.39 Åpne vendbare 

redningsflåter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

vedlegg 10, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

—  IMO-res. MSC.36(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

vedlegg 11. 

—  IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) vedlegg 10, 

—  IMO-res. MSC.36(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) vedlegg 11. 

B + D 

B + F 
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A.1/1.40 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/4.48 

A.1/1.41 Vinsjer for 

redningsfarkoster og 

mann-overbord-båter 

a)  livbåter som settes 

ut med daviter, 

b)  frittfall-livbåter, 

c)  redningsflåter, 

d)  mann-overbord-

båter, 

e)  hurtige mannover-

bord-båter. 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/16, 

—  Reg. III/17, 

—  Reg. III/23, 

—  Reg. III/24, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.42 Losleider Flyttet til A.1/4.49 

A.1/1.43 

Se 

merknad b) i 

dette 

vedlegg A.1 

Stive/oppblåste mann-

overbord-båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. III/21, 

—  Reg. III/31, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

—  IMO-res. MSC.81(70), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

(1) Medlemsstatene kan anvende IMO-rundskrivet MSC.1/rundskr. 1393. 

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/2.1 Oljefiltreringsutstyr (for 

et oljeinnhold i spill-

vannet på høyst 15 ppm) 

—  Vedlegg I reg. 14. — Vedlegg I reg. 14, 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

—  IMO-res. 

MEPC.107(49), 

—  IMO 

MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.2 Detektorer for grensen 

mellom olje og vann 

—  Vedlegg I reg. 32. —  Vedlegg I reg. 32. —  IMO-res. MEPC.5(XIII). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.3 Oljemålere —  Vedlegg I reg. 14. —  Vedlegg I reg. 14, 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

—  IMO-res. 

MEPC.107(49), 

—  IMO 

MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.4 Behandlingsenheter som 

skal settes på eksis-

terende olje-vann-

separeringsutstyr (for et 

oljeinnhold i spillvannet 

på høyst 15 ppm) 

Bevisst ikke utfylt 
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A.1/2.5 Overvåkings- og 

kontrollsystem for 

oljeutslipp fra 

oljetankskip 

—  Vedlegg I reg. 31. —  Vedlegg I reg. 31. —  IMO-res. MEPC.108(49). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.6 Renseanlegg —  Vedlegg IV, reg. 9. —   Vedlegg IV, reg. 9. —  IMO-res. MEPC.159(55). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.7 Forbrenningsanlegg om 

bord 

—   Vedlegg VI reg. 16. —   Vedlegg VI reg. 16. —  IMO-res. MEPC.76(40). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.8 NOx-analysatorer om 

bord som benytter 

metoden for direkte 

måling og overvåking 

fastsatt i det tekniske 

NOx-regelverket av 

2008 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 

13). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 13), 

—  IMO-res. MEPC.177(58) — 

(teknisk NOx-regelverk av 

2008), 

—  IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

—  IMO-res. MEPC.177(58) 

— (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IMO-res. MEPC.177(58) 

— (teknisk NOx-

regelverk av 2008), 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.9 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å begrense 

SOx-utslipp 

Flyttet til A.2/2.4 

A.1/2.10 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

Eksosrensesystemer om 

bord 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 

4), 

—  IMO-res. 

MEPC.184(59). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

—  IMO-res. MEPC.184(59). B + D 

B + E 

B + F 

G 

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler 

for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.1 Underste dekkskledning —  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/6, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/6, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010), 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.2 Bærbare brannslok-

kingsapparater 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. II-2/18, 

—  Reg. II-2/19, 

—  Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. A.951(23), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 4, 

—  IMO MSC/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC/rundskr. 1275. 

—  EN 3-7 (2004), 

innbefattet A.1 (2007), 

—  EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

—  EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

—  EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.3 Brannmannsutstyr: 

vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Vernetøy for brannmannskap: 

—  EN 469 (2005), 

innbefattet A1 (2006) og 

AC (2006). 

Vernetøy for brannvesen — 

Prøvingsmetoder og krav til 

reflekterende klær for 

spesialisert brannbe-

kjempelse: 

—  EN 1486 (2007). 

Vernetøy for brannmannskap 

— Vernetøy med reflekteren-

de ytterside: 

— ISO 15538 (2001). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.4 Brannmannsutstyr: 

støvler 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 15090 (2006). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.5 Brannmannsutstyr: 

hansker 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 659 (2003), 

innbefattet A1 (2008) og 

AC (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.6 Brannmannsutstyr: 

hjelm 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  EN 443 (2008). B + D 

B + E 

B + F 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/257 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.7 Bærbart pusteapparat 

med trykkluft 

Merk: Ved ulykker med 

farlig gods kreves en 

maske med overtrykk. 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet brukt 

ved ulykker med last: 

—  IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket) 14, 

—  IMO-res. MSC.98(48)-(IGC-

regelverket) 14. 

—  EN 136 (1998), 

innbefattet AC (2003), 

—  EN 137 (2006). 

Og når apparatet er beregnet 

brukt ved ulykker med last: 

— ISO 23269-3(2011). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.8 Pusteapparat med 

tilførselsslange for 

trykkluft 

—  Reg. X/3. 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994) 7. 

Merk: Dette utstyret er 

beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer 

bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-

regelverket av 1994. 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7. 

—  EN 14593-1 (2005), 

—  EN 14593-2 (2005), 

innbefattet AC (2005), 

—  EN 14594 (2005), 

innbefattet AC (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.9 Systemkomponenter til 

sprinkleranlegg for rom i 

innredningen, arbeids-

rom og kontrollstasjoner 

tilsvarende dem som er 

nevnt i SOLAS 74 regel 

II-2/12 (bare dyser og 

deres ytelse) 

(Dette utstyret omfatter 

dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8. 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.44(65), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 912. 

—  IMO-res. A.800(19). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.10 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystemer 

til brannslokking i 

maskinrom og laste-

pumperom 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC/rundskr. 1165 

vedlegg A. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.11 Skiller i klasse «A» og 

«B», brannmotstand: 

 a) skiller i klasse 

«A», 

 b) skiller i klasse 

«B». 

Klasse «A»: 

—  Reg. II-2/3.2. 

Klasse «B»: 

—  Reg. II-2/3.4. 

—  Reg. II-2/9 og 

Klasse «A»: 

—  Reg. II-2/3,2, 

—  IMO MSC/rundskr. 1005 (for 

lette konstruksjoner). 

Klasse «B»: 

—  Reg. II-2/3.4. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.12 Innretninger som skal 

hindre flammer i å spre 

seg til lastetankene i 

oljetankskip 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/16. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/16. 

—  EN 12874 (2001), 

— ISO 15364 (2007), 

—  IMO MSC/rundskr.677. 

For annet 

utstyr enn 

ventiler: 

B + D 

B + E 

B + F 

For ventiler: 

B + F 

A.1/3.13 Ikke-brennbare 

materialer 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/5, 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.14 Andre materialer enn 

stål til rør som skal gå 

gjennom skiller i klasse 

«A» eller «B» 

Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27 

A.1/3.15 Andre materialer enn 

stål til rør som 

transporterer olje eller 

brennolje: 

a)  rør og tilbehør, 

b)  ventiler, 

c)  bøyelige 

rørsammen-

setninger, 

d)  rørdeler i metall 

med 

motstandsdyktige og 

elastiske tetninger. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 10, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 10, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

Rør og tilbehør: 

—  IMO-res. A.753 (18). 

Ventiler: 

— ISO 10497 (2010). 

Bøyelige 

rørsammensetninger: 

—  EN ISO 15540 (2001) 

—  EN ISO 15541 (2001) 

Rørdeler i metall med 

motstandsdyktige og elastiske 

tetninger: 

— ISO 19921 (2005), 

— ISO 19922 (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.16 Branndører — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1319. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.17 Systemkomponenter til 

betjeningssystemer for 

branndører 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.18 Overflate- og 

gulvdekningsmaterialer 

med lav 

flammespredningsevne 

a)  finér til pynt, 

b)  malingssystemer, 

c)  gulvbelegg, 

d)  rørisolasjon, 

e)  klebemidler brukt 

ved bygging av 

skiller i klasse «A», 

«B» og «C», 

f)  brennbare 

gjennomføringer. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/5, 

—  Reg. II-2/6, 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/5, 

—  Reg. II-2/6, 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.19 Forheng, gardiner og 

andre opphengte tekstiler 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010), 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.20 Polstrede møbler —  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/5, 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/5, 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010), 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.21 Sengeutstyr —  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/9, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/3, 

—  Reg. II-2/9, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010), 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.22 Brannspjeld — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.23 Ikke-brennbare 

gjennomføringer i skiller 

i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 

A.1/3.24 Gjennomføringer for 

elektriske kabler i skiller 

i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 a) 

A.1/3.25 Brannsikrede vinduer og 

lysventiler i klasse «A» 

og «B» 

— Reg. II-2/9. —  Reg. II-2/9, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.26 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «A» 

a)  gjennomføringer for 

elektriske kabler, 

b)  gjennomføringer for 

rør, kanaler, sjakter 

osv. 

— Reg. II-2/9. —  Reg. II-2/9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.27 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «B» 

a)  gjennomføringer for 

elektriske kabler, 

b)  gjennomføringer for 

rør, kanaler, sjakter 

osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.28 Sprinkleranlegg (begren-

set til sprinklerdyser) 

(Dette utstyret omfatter 

dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.44(65), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 8, 

—  IMO MSC/rundskr. 912. 

— ISO 6182-1 (2004). 

eller 

—  EN 12259-1 (1999), 

innbefattet A1 (2001), A2 

(2004) og A3 (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.29 Brannslanger —  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 14540 (2004), 

innbefattet A.1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.30 Bærbart oksygen-

analyse- og gass-

deteksjonsutstyr 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. VI/3. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. VI/3, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), eller IEC 

60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 

(2008), 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-504 

rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 1 (sikkert 

område): 

—  EN 50104 (2010), 

—  EN 60079-29-1 

(2007). 

b)  Kategori 2 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

—  EN 50104 (2010), 

—  EN 60079-29-1 

(2007), 

—  EN 60079-0 (2009), 

—  IEC 60079-1 (2007), 

innbefattet IEC 

60079-1 rettelse 1 

(2008), 

—  EN 60079-10-1 

(2009), 

—  EN 60079-11 (2007), 

—  EN 60079-15 (2010), 

—  EN 60079-26 (2007). 

B + D 

B + E 

B + Fxxx 
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A.1/3.31 Dyser til fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28 

A.1/3.32 Brannhemmende 

materialer (unntatt 

møbler) til hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.33 Brannhemmende 

materialer til møbler for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.34 Brannskiller for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.35 Branndører på 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.36 Brannspjeld på 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC/rundskr. 1102. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.37 Gjennomføringer i 

brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

a)  gjennomføringer for 

elektriske kabler, 

b)  gjennomføringer for 

rør, kanaler, sjakter 

osv. 

— Reg. X/3. —  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.38 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. A.951(23), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  EN 3-7 (2004), 

innbefattet A1 (2007), 

—  EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

—  EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

—  EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.39 Dyser til likeverdige 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass 

for maskinrom og 

lastepumperom 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC/rundskr. 1165. B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.40 Lavt plasserte 

belysningssystemer 

(bare komponenter) 

—  Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 11. 

—  Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. A.752(18), 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 11. 

—  IMO-res. A.752(18). 

eller 

— ISO 15370 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.41 Pusteutstyr til 

nødevakuering 

— Reg. II-2/13. —  Reg. II-2/13, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 3, 

—  IMO MSC/rundskr. 849. 

— ISO 23269-1 (2008) og 

alternativt: 

 For bærbart 

trykkluftapparat med 

åpen krets, med helmaske 

eller munnbittinretning til 

bruk ved evakuering: 

—  EN 402(2003). 

 For bærbart 

trykkluftapparat med 

åpen krets, med hette til 

bruk ved evakuering: 

—  EN 1146(2005). 

 For bærbart 

trykkluftapparat med 

lukket krets: 

—  EN 13794(2002). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.42 Systemkomponenter til 

nøytralgassystemer 

— Reg. II-2/4. —  Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. A.567(14), 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 15, 

—  IMO MSC/rundskr. 353, 

—  IMO MSC/rundskr. 387, 

—  IMO MSC/rundskr. 485, 

—  IMO MSC/rundskr. 450 rev. 1, 

—  IMO MSC/rundskr. 731, 

—  IMO MSC/rundskr. 1120. 

—  IMO MSC/rundskr. 353. B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/3.43 Dyser til 

brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller 

automatiske) for 

frityrstekeapparater 

—  Reg. II-2/1, 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/1, 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— ISO 15371 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.44 Brannmannsutstyr — 

redningsline 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket av 

2000) 3, 

—  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.45 Systemkomponenter 

(slokkemiddel, ventiler 

og dyser) til likeverdige 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass 

for maskinrom og 

lastepumperom 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 5, 

—  0IMO MSC/rundskr. 848, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1316, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1317. 

—  0IMO MSC/rundskr. 848, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1317. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.46 Systemkomponenter til 

likeverdige fastmonterte 

brannslokkingsanlegg 

med gass for maskinrom 

(aerosolsystemer) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 5, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1270, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1270, innbefattet rettelse 

1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.47 Konsentrat til fastmon-

terte brannslokkings-

anlegg med 

høyekspanderende skum 

for maskinrom og 

lastepumperom 

Merk: Det fastmonterte 

brannslokkingsanlegget 

med høyekspanderende 

skum for maskinrom og 

lastepumperom 

(herunder anlegg som 

bruker inneluften i 

rommet for å oppfylle 

sin funksjon) må prøves 

med det godkjente 

konsentratet og vurderes 

som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

— Reg. II-2/10. —  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6. 

—  IMO MSC/rundskr. 670. B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.48 Systemkomponenter til 

fastmonterte, vannba-

serte brannslokkings-

anlegg til bruk i 

maskinrom i kategori 

«A» 

(dyser og 

driftsprøvinger) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1387. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.49 Dyser til fastmonterte 

vannbaserte brannslok-

kingsanlegg i roro-rom 

og spesiallasterom som 

tilsvarer dem som er 

omhandlet i resolusjon 

A.123(V) 

—  Reg. II-2/19, 

—  Reg. II-2/20, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/19, 

—  Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. A.123(V), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1272. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.50 Vernetøy som er 

motstandsdyktig mot 

kjemisk angrep 

Flyttet til A.2/3.9 

A.1/3.51 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i 

innredningen, 

lugarbalkonger, 

maskinrom og 

ubemannede maskinrom 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9. 

—  Reg. II-2/7, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1242, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

—  EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC (1999) og 

A1 (2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

—  EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC (1999), 

A1 (2002) og A2 (2006). 

Varmedetektorer — 

punktdetektorer: 

—  EN 54-5 (2000), 

innbefattet A1 (2002). 

Røykdetektorer — 

punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystransmisjon 

eller ionisering: 

—  EN 54-7 (2000), 

innbefattet A1 (2002) og 

A2 (2006). 

Flammedetektorer — 

punktdetektorer: 

—  EN 54-10 (2002), 

innbefattet A1 (2005). 

Manuelle brannmeldere: 

—  EN 54-11 (2001), 

innbefattet A1 (2005). 

Kortslutningsisolatorer: 

—  EN 54-17 (2007), 

innbefattet AC (2007). 

Inngangs- og 

utgangsinnretninger: 

—  EN 54-18 (2005), 

innbefattet AC (2007). 

Kabler: 

—  EN 60332-1-1 (2004). 

Samt, dersom det er relevant, 

elektriske og elektroniske 

installasjoner om bord i skip: 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.52 Faste og bærbare 

brannslokkingsapparater 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  EN 1866-1 (2007). 

eller 

— ISO 11601 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.53 Brannalarmutstyr — 

akustiske alarmgivere 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9. 

—  Reg. II-2/7, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 9, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

Akustiske alarmgivere: 

—  EN 54-3 (2001), 

innbefattet A1 (2002) og 

A2 (2006), 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.54 Fastmontert 

oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. VI/3. 

—  Reg. II-2/4, 

—  Reg. VI/3, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), eller 

IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 4 (sikkert 

område): 

—  EN 50104 (2010). 

b)  Kategori 3 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

—  EN 50104 (2010), 

—  EN 60079-0 (2009), 

—  EN 60079-29-1 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.55 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

Håndholdte grenrør til bruk 

av brannvesenet — 

kombinerte grenrør PN 16: 

—  EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1 (2009), 

—  EN 15182-2 (2007), 

innbefattet A1 (2009). 

Håndholdte grenrør til bruk 

av brannvesenet – grenrør PN 

16 med en samlet stråle 

og/eller en stråle med fast 

spredningsvinkel: 

—  EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1 (2009), 

—  EN 15182-3 (2007), 

innbefattet A1 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.56 Brannslanger (på 

trommel) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 671-1 (2001), 

innbefattet AC (2002). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.57 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg 

med medium-

ekspansjonsskum – 

fastmonterte 

skumslokkingsanlegg for 

tankskip 

— Reg. II-2/10. —  Reg. II-2/10.8.1, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

—  IMO MSC/rundskr. 798. B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.58 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med 

lavekspansjonsskum for 

maskinrom og 

beskyttelse av 

tankskipsdekk 

— Reg. II-2/10. —  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6, 14, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.59 Ekspansjonsskum til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg for 

kjemikalietankskip 

—  Reg. II-2/1, 

—  IMO-res. 

MSC.4(48)-(IBC-

regelverket). 

—  IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket), 

—  IMO MSC/rundskr. 553. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1312. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.60 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystemer 

til brannslokking på 

lugarbalkonger 

— Reg. II-2/10. —  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1278. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.61 Brannslokkingsanlegg 

som bruker inneluft for å 

produsere høyekspan-

derende skum til 

beskyttelse av 

maskinrom og 

lastepumperom 

Merk: 

Brannslokkingsanlegg 

som bruker inneluft for å 

produsere 

høyekspanderende skum 

til beskyttelse av 

maskinrom og 

lastepumperom, må 

prøves med det 

godkjente konsentratet 

og vurderes som 

tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10. —  IMO MSC.1/rundskr. 

1271. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.62 

Se 

merknad c) i 

dette 

vedlegg A.1 

Brannslokkingsanlegg 

med tørt kjemisk pulver 

— Reg. II-2/1. —  Reg. II-2/1, 

—  Internasjonalt regelverk for 

bygging og utrustning av skip 

som transporterer farlige 

kjemikalier i bulk: Kapittel 11. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1315. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.63 

Tidligere 

A.2/3.15 

Systemkomponenter til 

røykdeteksjonsanlegg 

med prøvetaking 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/19, 

—  Reg. II-2/20. 

—  Reg. II-2/7, 

—  Reg. II-2/19, 

—  Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 10. 

—  IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket av 

2000) 10, 

og for: 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

—  EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC (1999) og 

A1 (2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

—  EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC (1999), 

A1 (2002) og A2 (2006). 

Aspirasjonsdetektorer: 

—  EN 54-20 (2006), 

innbefattet AC (2008). 

Samt, dersom det er relevant, 

elektriske og elektroniske 

installasjoner om bord i skip: 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999). 

Samt, dersom det er relevant, 

for eksplosive atmosfærer: 

—  EN 60079-0 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.64 

Tidligere 

A.2/3.25 

Skiller i klasse «C» — Reg. II-2/3. — Reg. II-2/3. —  IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.65 

(nytt) 

Fastmontert anlegg for 

deteksjon av 

hydrokarbongasser 

— Reg. II-2/4. —  Reg. II-2/4, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 16, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1370, 

—  EN 60079-29-1 (2007), 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60533 (1999), 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.66 

(nytt) 

Evakueringslede-

systemer brukt som 

alternativ til lavt 

plasserte 

belysningssystemer 

— Reg. II-2/13. —  Reg. II-2/13, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1168. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1168. 

B + D 

B + E 

B + F 

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  
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c)  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og allmenne 

prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon og 

prøvingskrav 

— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og allmenne prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon og prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til transportprofil og 

grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til følgestandard og 

grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.1 Magnetkompass 

a)  Klasse A for skip, 

b)  Klasse B for livbåter 

og mann-overbord-

båter. 

— Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.382(X), 

—  IMO-res. A.694(17). 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.2 Magnetisk kursindikator 

(THD) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. V/19, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.116(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2004), 

innbefattet rettelse 2005, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2004), 

innbefattet rettelse 2005, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.3 Gyrokompass — Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.424(XI), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 8728 (1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 8728 (1997), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.4 Radarutstyr Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36 

A.1/4.5 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) 

Flyttet til A.1/4.34 

A.1/4.6 Ekkolodd —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.224(VII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 9875 (2001), 

innbefattet ISOs tekniske 

rettelse 1:2006,  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 9875 (2000), 

innbefattet ISOs tekniske 

rettelse 1:2006, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.7 Måleutstyr for hastighet 

og distanse (SDME) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.824(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.96(72), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61023 (2007), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.8 Indikator for rorvinkel, 

propellhastighet og 

stigning 

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22 

A.1/4.9 Indikator for 

svinghastighet 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.526(13), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.10 Radiopeileapparat Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.11 Loran C-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.818 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/271 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.12 Chayka-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. A.818 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.13 Decca navigasjonsutstyr Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.14 GPS-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.112(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.15 GLONASS-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.113(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.16 Selvstyringsanlegg 

(HCS) 

— Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.342(IX), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 11674 (2006), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 11674 (2006), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.17 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/1.40 

A.1/4.18 9 GHz radartransponder 

(SART) 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. III/6, 

—  Reg. IV/7, 

—  IMO-res. A.530(13), 

—  IMO-res. A.802(19), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

— ITU-R M.628-3(11/93). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-1 (2007). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.19 Radarutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.20 Indikator for rorvinkel —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.21 Indikator for 

omdreiningshastighet 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.22 Stigningsindikator —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.23 Kompass for livbåter og 

mann-overbord-båter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 13. 

ISO 25862 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.24 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) til hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.25 Automatisk sporings-

anlegg (ATA) 

Flyttet til A.1/4.35 

A.1/4.26 Automatisk sporings-

anlegg (ATA) for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.38 

A.1/4.27 Elektronisk plotteanlegg 

(EPA) 

Flyttet til A.1/4.36 

A.1/4.28 Integrert brosystem Flyttet til A.2/4.30 
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A.1/4.29 Ferdsskriver (VDR) —  Reg. V/18, 

—  Reg. V/20, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/20, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. A.861 (20), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-1 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-1 (2007-11), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.30 Elektronisk visnings- og 

informasjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) med 

backup, og visnings-

system for rastersjøkart 

(RCDS) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.232(82), 

—  IMO SN.1/rundskr. 266. 

[ECDIS-backup og RCDS er 

relevante bare når denne funk-

sjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal 

angis i sertifikatet for modul B om 

prøvingen har omfattet disse 

funksjonene.] 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61174 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.31 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.821(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16328 (2001), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 16328 (2001), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.32 Universelt automatisk 

identifikasjonssystem 

(AIS) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.74(69), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-R M.1371-4(2010). 

Merk: ITU-R M. 1371-4(2010) får 

anvendelse bare i samsvar med 

kravene i IMO-res. MSC.74(69). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61993-2 (2001), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61993-2 (2001), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.33 Sporingskontrollsystem 

(fungerer når fartøyets 

hastighet ligger mellom 

minste styrefart og 

30 knop) 

— Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.74(69), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62065 (2002), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62065 (2002), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.34 Radarutstyr CAT 1 — Reg. V/18. —  Reg. V/19. 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.823(19), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.35 Radarutstyr CAT 2 — Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.36 Radarutstyr CAT 3 — Reg. V/18. —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.37 Radarutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

(CAT 1H og CAT 2H) 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.38 Radarutstyr godkjent for 

bruk med sjøkart, dvs.: 

a)  CAT 1C, 

b)  CAT 2C, 

c)  CAT 1HC for hur-

tiggående fartøyer, 

d)  CAT 2HC for hur-

tiggående fartøyer. 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.278(VIII), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M.1177-3(06/03). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.39 Radarreflektor — passiv 

type 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.164(78). 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.40 Selvstyringsanlegg for 

hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.822(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16329 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 16329 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.41 GNSS-kursindikator 

(THD) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.116(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-3 (2004), 

innbefattet ISO-rettelse 1 

(2005), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 22090-3 (2004), 

innbefattet ISO-rettelse 1 

(2005), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.42 Lyskaster for 

hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13. 

— ISO 17884 (2004), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 17884 (2004), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.43 Nattsynutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.94(72), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13. 

— ISO 16273 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 16273 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.44 Mottaker for 

differensielle korrek-

sjonssignaler for DGPS- 

og DGLONASS-utstyr 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.114(73). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.45 Kartmateriell for 

skipsradar 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38 

A.1/4.46 Gyroskopisk 

kursindikator (THD) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.116(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-1 (2002), 

innbefattet rettelse 1 

(2005), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— ISO 22090-1 (2002), 

innbefattet rettelse 1 

(2005), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1./4.47 Forenklet ferdsskriver 

(S-VDR) 

— Reg. V/20. —  Reg. V/20, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.163(78), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-2 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.48 Mekanisk losheis Bevisst ikke utfylt (ettersom det i henhold til IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, ikke skal 

brukes mekaniske losheiser). 

A.1/4.49 Losleider —  Reg. V/23, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. V/23, 

—  IMO-res. A.889(21), 

—  IMO MSC/rundskr. 773. 

—  IMO-res. A.889(21), 

— ISO 799 (2004). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.50 DGPS-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.112(73), 

—  IMO-res. MSC.114(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.51 DGLONASS-utstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.113(73), 

—  IMO-res. MSC.114(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.52 

Se 

merknad b) 

i dette 

vedlegg A.1 

Dagslys-signallampe —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.95(72), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/4.53 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

Radarmålforsterker —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M.693 (10/95). 

— ISO 8729-2 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 8729-2 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.54 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

Peileapparat — Reg. V/18. — Reg. V/19. — ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.55 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

AIS SART-utstyr —  Reg. III/4, 

—  Reg. IV/14. 

—  Reg. III/6, 

—  Reg. IV/7, 

—  IMO-res. MSC.246(83), 

—  IMO-res. MSC.247(83), 

—  IMO-res. MSC.256(84), 

— ITU-R M.1371-4(2010). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-14 (2010), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.56 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

Galileo-mottaker —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.813(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO-res. MSC.233(82). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-3 (2010), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.57 

Se 

merknad c) 

i dette 

vedlegg A.1 

Brovaktalarm (BNWAS) — Reg. V/18. —  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.128(75), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— IEC 62616 (2010). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008), 

— IEC 62616 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr 

Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr. 862 

forrang. 

Kolonne 5: 

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og 

allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — 

Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon 

og prøvingskrav 

— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — 

Digitale grensesnitt: 

a)  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/283 

 

d)  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og allmenne 

prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon og 

prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til transportprofil og 

grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til følgestandard og 

grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/5.1 VHF-radioanlegg som 

kan sende og motta DSC 

og radiotelefoni 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.385(X), 

—  IMO-res. A.524(13), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.803(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— IEC ITU-R M.489-2 (10/95), 

— IEC ITU-R M.493-13 (10/09), 

— IEC ITU-R M.541-9 (05/04), 

— IEC ITU-R M.689-2 (09/94). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06), 

— ETSI EN 301 925 

V1.3.1 (2010-09). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-7 (1996), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.2 VHF-DSC-vaktmottaker —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.803(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.489-2 (10/95), 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.3.1 (2010-09), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/5.3 NAVTEX-mottaker —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO-res. MSC.148(77), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

ITU-R M.540-2 (06/90), 

ITU-R M.625-3 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 

V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2005-12). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.4 EGC-mottaker —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.664(16), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg. 

1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 

(1997-11), 

— ETSI EN 300 829 

V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.5 HF-radioutstyr for 

mottak av sikkerhets-

informasjon til sjøs 

(MSI) (HF-NBDP-

mottaker) 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.699(17), 

—  IMO-res. A.700(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.491-1 (07/86), 

—  ITU-R M.492-6 (10/95), 

—  ITU-R M.540-2 (06/90), 

—  ITU-R M.625-3 (10/95), 

—  ITU-R M.688 (06/90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 

1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 

1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.6 406 MHz nødradio-

peilesender (COSPAS-

SARSAT) 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.662(16), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.696(17), 

—  IMO-res. A.810(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.633-3 (05/04), 

—  ITU-R M.690-1 (10/95). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 066 V 

1.3.1 (2001-01). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-2 (2008). 

Merk: IMO MSC/rundskr. 

862 gjelder bare for den 

valgfrie 

fjernaktiveringsinnretningen, 

ikke for selve 

nødradiopeilesenderen. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.7 L-bånd-nødradio-

peilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.8 2182 kHz vaktmottaker Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.9 Alarmsignalgenerator for 

radiotelefon 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.10 MF-radioanlegg som kan 

sende og motta DSC og 

radiotelefoni 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og ITU får 

kravene til 

alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending 

på H3E ikke lenger 

anvendelse i 

prøvingsstandardene. 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/9, 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.804(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI ETS 300 373-1 

V1.2.1 (2002-10), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.11 MF-DSC-vaktmottaker —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/9, 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.804(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04), 

—  ITU-R M.1173 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.2.1 (2005-12), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.12 INMARSAT-B 

skipsjordstasjon 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.808 (19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.13 INMARSAT-C 

skipsjordstasjon 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.664 (16) (gjelder 

bare dersom INMARSAT-C-

skipsjordstasjonen har EGC-

funksjoner), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.807(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 utg. 

1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 

(1997-11), 

— ETSI EN 300 829 

V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/5.14 MF/HF- radioanlegg 

som kan sende og motta 

DSC, NBDP og 

radiotelefoni 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og ITU får 

kravene til alarmsignal-

generator for radio-

telefon og sending på 

A3H ikke lenger 

anvendelse i prøvings-

standardene. 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73) — 

 (HSC-regelverket av 

2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.476-5 (10/95), 

—  ITU-R M.491-1 (07/86), 

—  ITU-R M.492-6 (10/95), 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04), 

—  ITU-R M.625-3 (10/95), 

—  ITU-R M.1173 (10/95). 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg. 

1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 

utg. 1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI ETS 300 373-1 

V1.3.1 (2011-01), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.15 MF/HF-DSC-

vaktmottaker med 

skannefunksjon 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.806(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ITU-R M.493-13 (10/09), 

—  ITU-R M.541-9 (05/04). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.3.1 (2010-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.16 Toveis VHF-radio-

telefonapparat for 

kommunikasjon med 

luftfartøyer 

Flyttet til A.2/5.8 
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A.1/5.17 Bærbart toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. III/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.809(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.149(77), 

—  ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 

V1.4.1 (2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.18 Fastmontert toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. III/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.809(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

—  ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 301 688 

V1.1.1 (2000-10). 

eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A1/5.19 Inmarsat-F77 —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/10, 

—  IMO-res. A.570 (14), 

—  IMO-res. A.808 (19), 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

eller 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

B + D 

B + E 

B + F 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det 

kreves «typegodkjenning» 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/6.1 Navigasjonslys —  COLREG vedlegg 

I/14. 

COLREG vedlegg I/14. 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.253(83). 

—  EN 14744 (2005), 

innbefattet AC (2006), 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  EN 14744 (2005), 

innbefattet AC (2006), 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Ingen oppføringer i vedlegg A.1. 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1. Konstruksjon — oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/8.1 

Se 

merknad b) i 

dette 

vedlegg A.1 

Vannstandsalarmer —  Reg. II-1/22-1, 

—  Reg. II-1/25, 

—  Reg. XII/12. 

—  Reg. II-1/25, 

—  Reg. XII/12, 

—  IMO-res. A.1021(26), 

—  IMO-res. MSC.188(79). 

—  IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

—  IEC 60529 (2001), 

innbefattet: rettelse 1 

(2003), rettelse 2 (2007), 

rettelse 3 (2009), 

—  IMO-res. MSC.188(79), 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1291. 

B + D 

B + E 

B + F 
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VEDLEGG A.2 

UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE 

DOKUMENTER 

1. Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/1.1 Radarreflektor for 

redningsflåter 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. III/34, 

—  Reg. X/3. 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket). 

  

A.2/1.2 Materialer for 

redningsdrakter 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/1.3 Friflyt-

utsettingsinnretninger 

for redningsfarkoster 

—  Reg. III/4, 

—  Reg. III/34. 

—  Reg. III/13, 

—  Reg. III/16, 

—  Reg. III/26, 

—  Reg. III/34, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

  

A.2/1.4 Innskipningsleidere Flyttet til A.1/1.29 

A.2/1.5 Personvarslingssystem 

og generelt 

nødalarmsystem 

(Når det brukes som 

brannalarminnretning, 

får A.1/3.53 

anvendelse.) 

— Reg. III/6. —  IMO-res. A.1021(26), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 808. 

— ISO 27991 (2008).  

2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/2.1 Innretninger om bord til 

overvåking og regist-

rering av NOx 

Flyttet til A.1/2.8 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/2.2 Eksosrensesystemer om 

bord 

Flyttet til A.1/2.10 

A.2/2.3 Utstyr som benytter 

andre, likeverdige 

metoder til å redusere 

NOx-utslipp om bord 

— Vedlegg VI reg. 4. — Vedlegg VI reg. 4.   

A.2/2.4 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å begrense 

SOx-utslipp 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(Revidert vedlegg 

VI til MARPOL — 

reg. 4), 

—  IMO-res. 

MEPC.184(59). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

  

A.2/2.5 

(nytt) 

NOx-analysatorer om 

bord 

som benytter en annen 

målemetode enn 

metoden for direkte 

måling og overvåking 

fastsatt i det tekniske 

NOx-regelverket av 2008 

—  IMO-res. 

MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI 

til MARPOL, reg. 

4). 

—  IMO-res. MEPC.176(58) — 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

  

3. Brannvernutsty0072 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/3.1 Faste og bærbare 

brannslokkingsapparater 

Flyttet til A.1/3.52 

A.2/3.2 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystemer 

til brannslokking i 

spesiallasterom, roro-

lasterom, roro-rom og 

kjøretøyrom 

Flyttet til A.1/3.49 

A.2/3.3 Kaldstart av aggregater 

(startinnretninger) 

Flyttet til A.2/8.1 

A.2/3.4 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Flyttet til A.1/3.55 

A.2/3.5 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for kontroll-

stasjoner, arbeidsrom, 

rom i innredningen, 

maskinrom og ube-

mannede maskinrom 

Flyttet til A.1/3.51 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.6 Røykdetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.7 Varmedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.8 Elektrisk sikkerhets-

lampe 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

– IEC 60079-serien.  

A.2/3.9 Vernetøy som er 

motstandsdyktig mot 

kjemisk angrep 

— Reg. II-2/19. —  Reg. II-2/19, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

—  EN 943-1 (2002), 

innbefattet AC (2005), 

—  EN 943-2 (2002), 

—  EN ISO 6529 (2001), 

—  EN ISO 6530 (2005), 

—  EN 14605 (2005) 

innbefattet A1 (2009), 

—  IMO MSC/rundskr. 

1120. 

 

A.2/3.10 Lavt plasserte belys-

ningssystemer 

Flyttet til A.1/3.40 

A.2/3.11 Dyser til fastmonterte 

vannforstøvingssystemer 

til brannslokking i 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.10 

A.2/3.12 Likeverdige fastmonterte 

brannslokkingsanlegg 

med gass for maskinrom 

og lastepumperom 

Flyttet til A.1/3.45 

A.2/3.13 Pusteapparat med tilfør-

selsslange for trykkluft 

(hurtiggående fartøyer) 

Strøket 

A.2/3.14 Brannslanger (på 

trommel) 

Flyttet til A.1/3.56 

A.2/3.15 Systemkomponenter til 

røykdeteksjonsanlegg 

med prøvetaking 

Flyttet til A.1/3.63 

A.2/3.16 Flammedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.17 Manuelle brannmeldere Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.18 Alarmgivere Flyttet til A.1/3.53 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.19 Systemkomponenter til 

fastmonterte, vannba-

serte brannslokkings-

anlegg til bruk i 

maskinrom i kategori 

«A» 

Flyttet til A.1/3.48 

A.2/3.20 Polstrede møbler Flyttet til A.1/3.20 

A.2/3.21 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg i 

lagerrom for maling og 

brennbare væsker 

— Reg. II-2/10. —  Reg. II-2/10, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239. 

  

A.2/3.22 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg i avtrekk-

skanaler fra bysser 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9.   

A.2/3.23 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg på 

helikopterdekk 

— Reg. II-2/18. — Reg. II-2/18. – EN 13565-1 (2003), 

innbefattet A1 (2007). 

 

A.2/3.24 Bærbare skumposter —  Reg. II-2/10, 

—  Reg. II-2/20, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

  

A.2/3.25 Skiller i klasse «C» Flyttet til A.1/3.64 

A.2/3.26 Systemer for gassformig 

brensel til husholdnings-

formål (komponenter) 

— Reg. II-2/4. —  Reg. II-2/4, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1276. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.27 Systemkomponenter til 

fastmonterte 

brannslokkingsanlegg 

med gass (CO2) 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-2/10, 

—  Reg. II-2/20, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

—  IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket av 2000) 5, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1318. 

Elektriske automatiske 

betjenings- og 

forsinkelsesinnretninger: 

—  EN 12094-1 (2003). 

Ikke-elektriske automatiske 

betjenings- og 

forsinkelsesinnretninger: 

—  EN 12094-2 (2003). 

Manuelle utløser- og 

stoppinnretninger: 

—  EN 12094-3 (2003). 

Ventilutstyr for beholdere 

med tilhørende 

utløserinnretninger: 

—  EN 12094-4 (2004). 

Flerveisventiler for høytrykk 

og lavtrykk med tilhørende 

utløserinnretninger: 

—  EN 12094-5 (2006). 

Ikke-elektriske 

blokkeringsinnretninger: 

—  EN 12094-6 (2006). 

Dyser til CO2-systemer: 

—  EN 12094-7 (2000), 

innbefattet A1 (2005). 

Koplinger: 

—  EN 12094-8 (2006). 

Trykkmålere og trykkbrytere: 

—  EN 12094-10 (2003). 

Mekanisk veieutstyr: 

—  EN 12094-11 (2003). 

Tilbakeslagsventiler: 

—  EN 12094-13 (2001), 

innbefattet AC (2002). 

Odoriseringsutstyr til CO2-

lavtrykkssystemer: 

—  EN 12094-16 (2003). 

 

A.2/3.28 Systemkomponenter til 

brannslokkingsanlegg 

med mediumekspan-

sjonsskum – fastmon-

terte skumslokkings-

anlegg for tankskip 

Flyttet til A.1/3.57 

A.2/3.29 Systemkomponenter til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med lav-

ekspansjonsskum for 

maskinrom og beskyttel-

se av tankskipsdekk 

Flyttet til A.1/3.58 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.30 Ekspansjonsskum til 

fastmonterte brannslok-

kingsanlegg for 

kjemikalietankskip 

Flyttet til A.1/3.59 

A.2/3.31 Håndbetjent vannforstø-

vingssystem 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.   

A.2/3.32 Brannslokkingsanlegg 

med tørt kjemisk pulver 

Flyttet til A.1/3.62 

4.  Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr 

Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret ved resolusjon MSC.73, som 

trådte i kraft 1. juli 2002. 

Kolonne 5: 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og 

allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — 

Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon 

og prøvingskrav 

— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data  



Nr. 58/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

d)  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Forbindelse mellom skipssystemer — Innledning og allmenne 

prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon og 

prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Forbindelse mellom skipssystemer — Krav til transportprofil og 

grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til følgestandard og 

grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/4.1 Gyrokompass for hurtig-

gående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.2 Selvstyringsanlegg for 

hurtiggående fartøyer 

(tidligere autopilot) 

Flyttet til A.1/4.40 

A.2/4.3 GNSS-kursindikator 

(THD) 

Flyttet til A.1/4.41 

A.2/4.4 Dagslys-signallampe Flyttet til A.1/4.52 

A.2/4.5 Lyskaster for hurtig-

gående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.42 

A.2/4.6 Nattsynutstyr for hurtig-

gående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.43 

A.2/4.7 Sporingskontrollsystem Flyttet til A.1/4.33 

A.2/4.8 Elektronisk visnings- og 

informasjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.9 Backup for elektronisk 

visnings- og informa-

sjonssystem for sjøkart 

(ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.10 Visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

Flyttet til A.1/4.30 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/4.11 Kombinert 

GPS/GLONASS-utstyr 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.115(73), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61108-1 (2003), 

—  EN 61108-2 (1998), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61108-1 (2003), 

—  IEC 61108-2 (1998), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.12 DGPS, DGLONLASS-

utstyr 

Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51 

A.2/4.13 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.14 Ferdsskriver (VDR) Flyttet til A.1/4.29 

A.2/4.15 Integrert 

navigasjonssystem 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

—  IMO-res. MSC.86(70), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 61924 (2006), 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 61924 (2006), 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.16 Broutstyr Bevisst ikke utfylt 

A.2/4.17 Radarmålforsterker Flyttet til A.1/4.53 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/4.18 Lydmottaksanlegg —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.86(70), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.19 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  IMO-res. A.382(X), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/4.20 Sporingskontrollsystem 

for hurtiggående fartøyer 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.21 Kartmateriell for 

skipsradar 

Flyttet til A.1/4.45 

A.2/4.22 Gyroskopisk 

kursindikator (THD) 

Flyttet til A.1/4.46 
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A.2/4.23 Magnetisk kursindikator 

(THD) 

Flyttet til A.1/4.2 

A.2/4.24 Indikator for skyvkraft —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.25 Indikatorer for 

skyvkraft, stigning og 

tilstand for sidepropell 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.26 Indikator for 

svinghastighet 

Flyttet til A.1/4.9 

A.2/4.27 Indikator for rorvinkel Flyttet til A.1/4.20 

A.2/4.28 Indikator for 

omdreiningshastighet 

Flyttet til A.1/4.21 

A.2/4.29 Stigningsindikator Flyttet til A.1/4.22 

A.2/4.30 Broutstyr —  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

13, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

13. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 15, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 15, 

—  IMO-res. MSC.191(79), 

—  IMO SN.1/rundskr. 288. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 61209 (1999), 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 61209 (1999), 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 
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A.2/4.31 Peileapparat Flyttet til A.1/4.54 

A.2/4.32 Brovaktalarm (BNWAS) Flyttet til A.1/4.57 

A.2/4.33 Sporingskontrollsystem 

(fungerer når fartøyets 

hastighet er 30 knop 

eller høyere) 

—  Reg. V/18, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694 (17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO-res. MSC.191(79). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien, 

—  EN 62288 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien, 

—  IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

 

A.2/4.34 Utstyr med mulighet for 

langtrekkende 

identifikasjon og sporing 

(LRIT) 

— Reg. V/19 —  Reg. V/19, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.813(19), 

—  IMO-res. MSC.202(81), 

—  IMO-res. MSC.211(81), 

—  IMO-res. MSC.263(84), 

—  IMO MSC.1/rundskr. 1307. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  EN 61162-serien. 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien. 

 

A.2/4.35 Galileo-mottaker Flyttet til A.1/4.56 

A.2/4.36 AIS SART-utstyr Flyttet til A.1/4.55 

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr 

Kolonne 5: 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart — Digitale 

grensesnitt: 

a)  IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  IEC 61162-400 utg. 1.0 (2001-11) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Forbindelse mellom skipssystemer — Innledning og 

allmenne prinsipper 

— IEC 61162-401 utg. 1.0 (2001-11) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — 

Anvendelsesprofil 

— IEC 61162-402 utg. 1.0 (2005-09) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon 

og prøvingskrav  
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— IEC 61162-410 utg. 1.0 (2001-11) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Forbindelse mellom skipssystemer — Krav til 

transportprofil og grunnleggende transportprofil 

— IEC 61162-420 utg. 1.0 (2001-11) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til 

følgestandard og grunnleggende følgestandarder 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i 

sjøfart — Digitale grensesnitt: 

a)  EN 61162-1 (2011) — Del 1: Én avsender og flere mottakere 

b)  EN 61162-2 (1998) — Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

c)  EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 — Del 3: Instrumentnett for serielle data 

d)  EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Innledning og allmenne 

prinsipper 

— EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Anvendelsesprofil 

— EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Dokumentasjon og 

prøvingskrav 

— EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til transportprofil og 

grunnleggende transportprofil 

— EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere avsendere og flere mottakere — Sammenkopling av skipssystemer — Krav til følgestandard og 

grunnleggende følgestandarder 

— EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere avsendere og flere mottakere — Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/5.1 VHF-nødradiopeilesender —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

—  Reg. IV/8, 

—  IMO-res. A.662(16), 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. A.805(19), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.693 (06/90). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/5.2 Reservekraftkilde for 

radio 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. IV/13, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 16, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.3 INMARSAT-F 

skipsjordstasjon 

Flyttet til A.1/5.19 

A.2/5.4 Nødpanel —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. IV/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.5 Nødalarmpanel —  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 

1994), 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 

2000). 

—  Reg. IV/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

—  IMO MSC/rundskr. 862, 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.6 L-bånd-nødradio-

peilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/5.7 Alarmeringssystem for 

fartøysikkerhet 

 —  Reg. XI-2/6, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.147(77), 

—  IMO MSC/rundskr. 1072. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien. 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  IEC 61162-serien. 
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A.2/5.8 

Tidligere 

A.1/5.16 

Toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

kommunikasjon med 

luftfartøyer 

—  Reg. IV/14, 

—  Reg. X/3, 

—  IMO-res. 

MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 

14, 

—  IMO-res. 

MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 

14. 

—  Reg. IV/7, 

—  IMO-res. A.694(17), 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

—  IMO-res. MSC.80(70), 

—  IMO COMSAR-rundskr. 32, 

—  ICAO-konvensjonen vedlegg 10, 

radioreglementet. 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  ETSI EN 301 688 

V1.1.1 (2000-07). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  ETSI EN 301 688 

V1.1.1 (2000-07). 

 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det 

kreves «typegodkjenning» 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/6.1 Navigasjonslys Flyttet til A.1/6.1 

A.2/6.2 Lydsignalapparater —  COLREG 72 

vedlegg III/3. 

—  COLREG 72 vedlegg III/3, 

—  IMO-res. A.694(17). 

—  EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  Fløyter — COLREG 72 

Vedlegg III/1 (Ytelse), 

—  Klokker eller gonger — 

COLREG 72 Vedlegg 

III/2 (Ytelse). 

eller 

—  IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

—  Fløyter — COLREG 72 

Vedlegg III/1 (Ytelse), 

—  Klokker eller gonger — 

COLREG 72 Vedlegg 

III/2 (Ytelse). 

 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/7.1 Lastmåler —  Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-

konferansen i 1997. 

—  Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-konferansen i 

1997. 

—  IMO MSC.1/rundskr. 

1229. 
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A.2/7.2 Vannstandsalarmer på 

bulkskip 

Strøket 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/8.1 Kaldstart av aggregater 

(startinnretninger) 

—  Reg. II-1/44, 

—  Reg. X/3. 

—  Reg. II-1/44, 

—  IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 12, 

—  IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 12. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1205/2012 

av 14. desember 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 802/2010 med omsyn til prestasjonsnivået til reiarlag(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF 

av 23. april 2009 om havnestatskontroll(1), særleg artikkel 27, 

og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Prestasjonsnivået til eit reiarlag er ein av dei generiske 

parametrane ved fastsetjing av risikoprofilen til eit 

fartøy. 

2)  For å vurdere prestasjonsnivået til reiarlaget bør det 

takast omsyn til talet på manglar og tilbakehaldingar for 

alle fartøy i flåten til eit reiarlag som har vore underlagt 

inspeksjon innanfor Unionen og innanfor det området 

som er omfatta av Det samforståtte Paris-memo-

randumet om hamnestatskontroll (Paris-memo-

randumet). 

3)  Gjennomføringsreglane for utrekning av kriteria for 

prestasjonsnivået til reiarlaget med omsyn til 

risikoprofilen til fartøyet og metoden for utarbeiding av 

dei listene som skal offentleggjerast, er fastsette i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 802/2010 av  

13. september 2010 om gjennomføring av artikkel 10  

nr. 3 og artikkel 27 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/16/EF med omsyn til prestasjonsnivået til 

reiarlag(2). 

4)  Simuleringar av offentleggjeringa av listene på grunnlag 

av dei opplysningane som er registrerte i 

inspeksjonsdatabasen, viser at den metoden for 

offentleggjering som er fastsett i forordning (EU)  

nr. 802/2010, bør vere meir målretta. 

5)  For å gjere listene over reiarlag med lågt eller svært lågt 

prestasjonsnivå relevante er det difor naudsynt å endre 

dei kriteria som vert nytta for å utarbeide desse listene, 

slik at dei reiarlaga med lågast prestasjonsnivå kjem i 

fokus i offentleggjeringa. Dette bør ikkje endre 

utrekninga av prestasjonsnivået til reiarlaget i samband 

med fastsetjinga av risikoprofilen til fartøy. 

6)  For å verte ført opp i lista over reiarlag med lågt eller 

svært lågt prestasjonsnivå må reiarlaget ha hatt eit lågt 

prestasjonsnivå i eit samanhengande tidsrom på 36 

månader rett før offentleggjeringa. Eit vedvarande lågt 

prestasjonsnivå over eit så langt tidsrom viser at 

reiarlaget manglar vilje eller evne til å betre 

prestasjonsnivået. Ettersom offentleggjeringa av listene 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 

15.12.2012, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 170/2013 av 4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 26. 

(1) TEU L 131 av 28.5.2009, s. 57. 

(2) TEU L 241 av 14.9.2010, s. 4. 

byggjer på handsaming av opplysningar om kva 

prestasjonsnivå reiarlaga har hatt i løpet av eit tidsrom 

på 36 månader, bør det setjast av nok tid innan den 

første offentleggjeringa til at det kan samlast inn 

tilstrekkeleg med opplysningar i THETIS-databasen – 

opplysningar som medlemsstatane i sin tur sender inn i 

samsvar med direktiv 2009/16/EF. 

7)  Reiarlaga skal berre førast opp i lista på grunnlag av dei 

opplysningane i inspeksjonsdatabasen som medlems-

statane har sendt inn og godkjent, i samsvar med 

artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2009/16/EF. Desse 

opplysningane omfattar inspeksjonar av fartøya, 

manglar som vert oppdaga i løpet av inspeksjonane, og 

tilbakehaldingar. Dei omfattar òg opplysningar om 

fartøyet (namn, IMO-identifikasjonsnummer, kjennings-

signal og flaggstat) i tillegg til namnet på eigaren eller 

den personen, t.d. reiaren eller totalfraktaren, som har 

teke over ansvaret for drifta av fartøyet og alle plikter 

og alt ansvar som vert pålagt ved Den internasjonale 

norma for tryggleiksstyring (ISM-norma). På denne 

måten kan prestasjonsnivået til eit reiarlag og dei 

fartøya som reiarlaget er ansvarleg for, overvakast 

automatisk i inspeksjonsdatabasen, og listene kan 

ajourførast dagleg. 

8)  Kommisjonen bør gjennom dei automatiske funk-

sjonane kunne hente ut relevante opplysningar frå 

inspeksjonsdatabasen for å kunne avgjere kva reiarlag 

som skal førast opp i lista over reiarlag med lågt og 

svært lågt prestasjonsnivå. 

9)  Metoden for å fastsetje matrisa over prestasjonsnivået til 

reiarlag byggjer på handsaminga av indeksen for 

høvesvis tilbakehaldingar og manglar for reiarlaget, slik 

det er fastsett i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 802/2010. 

10)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og 

hindring av ureining frå skip — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) nr. 802/2010 skal lyde: 

«2. EMSA skal frå 1. januar 2014 dagleg offentleggjere og 

ajourføre følgjande opplysningar på den offentlege nettstaden 

sin: 

a)  ei liste over reiarlag som i eit samanhengande tidsrom på  

36 månader har hatt svært lågt prestasjonsnivå, 

b)  ei liste over reiarlag som i eit samanhengande tidsrom på  

36 månader har hatt lågt eller svært lågt prestasjonsnivå, 

c)  ei liste over reiarlag som i eit samanhengande tidsrom på 

 36 månader har hatt lågt prestasjonsnivå.» 

2017/EØS/58/36 
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Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

 Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

 Utferda i Brussel, 14. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 13. desember 2012 

om godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

[meld under nummeret K(2012) 9253] 

(2012/783/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(1), særleg artikkel 19 nr. 3 første leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I samsvar med direktiv 2008/106/EF kan medlems-

statane ta ei avgjerd om å godkjenne dei sertifikata som 

tredjestatar har utferda til sjøfolk, på det vilkåret at 

Kommisjonen har godkjent den aktuelle tredjestaten. 

Desse tredjestatane må oppfylle alle krava i 

konvensjonen til Den internasjonale sjøfartsorgani-

sasjonen (IMO) om normer for opplæring, sertifikat og 

vakthald for sjøfolk av 1978 (STCW-konvensjonen), i 

revidert utgåve av 1995. 

2)  Republikken Hellas sende inn oppmodinga om 

godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan ved 

brev av 21. juli 2008. Som følgje av denne oppmodinga 

har Kommisjonen vurdert systemet for opplæring og 

sertifisering i Det hasjimittiske kongeriket Jordan med 

sikte på å kontrollere om denne staten oppfyller alle 

krava i STCW-konvensjonen og om det er gjort 

tilfredsstillande tiltak for å hindre svik med omsyn til 

sertifikat. Denne vurderinga vart gjord på grunnlag av 

ein inspeksjon som sakkunnige frå Det europeiske 

sjøtryggleiksbyrået utførte i november 2009. Under den 

inspeksjonen vart det oppdaga visse manglar i 

opplærings- og sertifiseringssystema. 

3)  Kommisjonen la fram for medlemsstatane ein rapport 

om resultata av vurderinga. 

4)  Ved brev av 21. september 2010 og 13. februar 2012 

informerte Kommisjonen dei jordanske styresmaktene 

om at det var oppdaga manglar og oppmoda Det 

hasjimittiske kongeriket Jordan om å leggje fram prov 

på at dei manglane som vart oppdaga, er retta opp. 

5)  Den største mangelen galdt gjennomføringa i jordansk 

lovgjeving av visse STCW-føresegner om sertifisering 

av offiserar, særleg mangelen på krav om vurdering av 

kompetanse i visse tilfelle og lengda på fartstida. Vidare 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 

15.12.2012, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 171/2013 av 4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 27. 

(1) TEU L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

omfatta ikkje kvalitetsstandardsystemet visse delar av 

forvaltinga, og framgangsmåtane sikra ikkje alltid at dei 

fastsette kompetansestandardane vart oppfylte. Endeleg 

mangla det noko opplæringsutstyr i opplærings-

institusjonen. 

6)  Ved brev av 21. november 2010, 18. april 2011 og  

12. mars 2012 informerte Det hasjimittiske kongeriket 

Jordan Kommisjonen om at det var sett i verk tiltak for 

å rette opp dei nemnde manglane. Dei jordanske 

styresmaktene peikte særleg på at dei nasjonale 

føresegnene for sertifiseringskrav no er vortne tilpassa 

slik at dei er i samsvar med konvensjonen. Dei la òg 

fram prov på at forvaltinga har gjennomført 

kvalitetsstandardsystemet fullt ut, og at det er innført 

nye framgangsmåtar for godkjenning av kurs. Endeleg 

vart det òg send over til Kommisjonen prov på at det 

manglande opplæringsutstyret no var kjøpt inn og kome 

på plass. 

7)  Det endelege resultatet av vurderinga viser at Det 

hasjimittiske kongeriket Jordan oppfyller krava i 

STCW-konvensjonen og har gjort høvelege tiltak for å 

hindre svik med omsyn til sertifikat. 

8)  Det tiltaket som er fastsett i denne avgjerda, er i samsvar 

med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring av 

ureining frå skip — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

For føremåla med artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF er Det 

hasjimittiske kongeriket Jordan godkjent med omsyn til 

systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

2017/EØS/58/37 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 7. desember 2011 

om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

[meld under nummeret K(2011) 8896] 

(2011/832/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising 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)(1), særleg artikkel 3 og artikkel 46  

nr. 4, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 1221/2009 er det fastsett at 

organisasjonar som har fleire område i ein eller fleire 

medlemsstatar eller tredjestatar, kan registrere seg i 

medhald av EMAS. 

2) Selskap og andre organisasjonar som har område i ulike 

medlemsstatar eller tredjestatar, bør få tilleggsopplys-

ningar og rettleiing om korleis dei kan registrere seg i 

medhald av EMAS. 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 

14.12.2011, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 172/2013 av 4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 28. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

 

3) Dei tiltaka som er fastsette i den forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er skipa i 

medhald av artikkel 49 i forordning (EF)  

nr. 1221/2009 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Slik det er fastsett i artikkel 46 nr. 4, og for å gje ytterlegare 

klargjerande opplysningar om artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 1221/2009, vedtek Kommisjonen denne rettleiinga om ei 

samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global 

registrering i medhald av EMAS. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 7. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/58/38 

 ____  
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VEDLEGG 

Retningslinjer for ei samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald av EMAS 

(forordning (EF) nr. 1221/2009) 

1.  INNLEIING 

 Føremålet med dette dokumentet er å gje rettleiing om korleis den europeiske ordninga for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) verkar for organisasjonar som omfattar dotterføretak og område i fleire medlemsstatar i 

EU og/eller i tredjestatar, og å gje særleg rettleiing for medlemsstatar, kontrollørar og organisasjonar som kan 

nytte ordninga for registreringsføremål. Denne rettleiinga følgjer av artikkel 46 nr. 4 i EMAS-forordninga(1), 

der det står at «Kommisjonen skal, i samarbeid med forumet av rette organ, utarbeide retningslinjer for 

registrering av organisasjonar utanfor Fellesskapet», og av artikkel 16 nr. 3, der det står at «Forumet av rette 

organ skal utarbeide retningslinjer for å sikre einsarta framgangsmåtar for registrering av organisasjonar i 

samsvar med denne forordninga, medrekna fornying av registrering og mellombels og endeleg stryking av 

organisasjonar frå registeret, både i og utanfor Fellesskapet». 

 Då EMAS vart innført i 1993, var ordninga utarbeidd for å omfatte einskilde område innanfor organisasjonar 

frå industri- og produksjonssektoren. Etter den første revisjonen i 2001 vart EMAS II opna for alle 

organisasjonar som omfattar fleire område (i ein medlemsstat i EU og i EØS, som før). Med EMAS III er 

ordninga opna endå meir, og er no tilgjengeleg for organisasjonar både innanfor og utanfor EU. 

 Ved at EMAS er gjort tilgjengeleg for tredjestatar har organisasjonar frå alle sektorar fått eit verktøy for å 

oppnå høge nivå for miljøprestasjon som kan sannkjennast offentleg av aktørar i Det europeiske fellesskapet. 

 Medlemsstatane står fritt til å velje om dei nasjonale rette organa deira skal utføre registrering av 

organisasjonar i tredjestatar i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i EMAS-forordninga. 

 Registrering 

 Det innbyrdes tilhøvet mellom registreringa av organisasjonar som omfattar fleire område innanfor EU, og 

registreringa av organisasjonar utanfor EU, gjer at det i praksis kan oppstå fleire ulike situasjonar. Dette 

dokumentet inneheld ei allmenn rettleiing for dei tilfella som må kunne handterast av rette styresmakter, 

miljøkontrollørar og organisasjonar som søkjer om registrering i EMAS. Dei følgjande tre typane situasjonar 

vert analyserte: 

— Situasjon 1: registrering av organisasjonar som omfattar område i fleire enn éin medlemsstat i EU (samla 

registrering i EU), 

— Situasjon 2: registrering av einskilde organisasjonar eller grupper av organisasjonar som omfattar område i 

tredjestatar (tredjestatsregistrering), og 

— Situasjon 3: registrering av organisasjonar som omfattar område i både medlemsstatar i EU og tredjestatar 

(global registrering). 

 Alle dei tre framgangsmåtane gjer det mogleg for organisasjonane å søkje om ei felles, samla registrering av 

alle eller nokre av desse områda. Organisasjonen som søkjer, kan sjølv velje kva område som skal omfattast av 

registreringa. 

Merk: 

 Enkle tilfelle med nasjonal samla registrering i EU er ikkje omfatta av denne rettleiinga. 

 Denne rettleiinga omfattar spørsmål som t.d. 

— fastsetjing av det rette organet, 

— akkreditering eller lisensutferding til miljøkontrollørar som driv verksemda si utanfor EU, 

— samordning av desse framgangsmåtane medlemsstatane imellom, 

— etterleving av regelverket i tredjestatar, 

— fornying, endeleg stryking og mellombels stryking frå dei samla registreringane.  

  

(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009. 
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 Krava i dei tre situasjonane er ofte nokså like, men krysstilvisingar mellom kapitla er nytta i minst mogleg 

grad, slik at teksta vert lettare å lese. Difor kan det hende at same tekst står fleire gonger. 

 Av omsyn til truverdet til EMAS er det viktig at forordninga vert nytta på same måte både innanfor og utanfor 

EU. Difor må det takast omsyn til ulikskapar og vanskar ved gjennomføringa av visse særlege delar av EMAS, 

t.d. etterleving av regelverket. Dei rette organa i medlemsstatane som tillèt tredjestatsregistrering, skal vedta 

særlege framgangsmåtar for å sikre at EMAS fører til likeverdige ordningar både innanfor og utanfor EU. Dei 

historiske, økonomiske og kulturelle tilhøva mellom medlemsstatane i EU og tredjestatar kan vere ei drivkraft 

i gjennomføringa av EMAS i tredjestatar og på verdsbasis, og kan nyttast som ein metode for å fremje 

utbreiinga av EMAS over heile verda. 

2. TERMINOLOGI 

 I dette rettleiingsdokumentet vert følgjande terminologi nytta: 

 Hovudkontor tyder ei styringseining i leiinga av ein organisasjon som omfattar fleire område, som styrer og 

samordnar hovudverksemda til organisasjonen, t.d. strategiplanlegging, kommunikasjon, skattar og avgifter, 

juridiske spørsmål, marknadsføring, finans osv. 

 Forvaltingssenter tyder eit anna område enn hovudkontoret til ein organisasjon som omfattar fleire område, 

og som er særleg utforma med tanke på registrering i medhald av EMAS-forordninga, der styring og 

samordning av miljøstyringsordninga vert sikra. 

 Leiande rett organ tyder det rette organet som er ansvarleg for framgangsmåten for samla registrering i EU, 

tredjestatsregistrering og global registrering. 

Merk: 

 Artikkel 3 nr. 3 i EMAS-forordninga handlar om fastsetjing av det (leiande) rette organet. 

 Fastsetjing av det leiande rette organet kan variere i dei ulike «situasjonane» som er omtala ovanfor, t.d. som 

følgjer: 

— Når det gjeld situasjon 1 (samla registrering i EU), er det leiande rette organet identisk med det rette 

organet i medlemsstaten der hovudkontoret eller forvaltingssenteret til søkjarorganisasjonen ligg. 

— Når det gjeld tredjestatsregistrering og global registrering, er dette identisk med det rette organet i den 

medlemsstaten som tilbyr registrering av organisasjonar utanfor Fellesskapet, og der kontrolløren er 

akkreditert. Med andre ord, medlemsstaten må først utføre tredjestatsregistreringa og deretter syte for at 

det finst kontrollørar som har akkreditering eller lisens for kontrollar i dei aktuelle tredjestatane der det 

finst område som er omfatta av registreringsprosessen. 

3.  SAMLA REGISTRERING I EU — REGISTRERING AV ORGANISASJONAR MED FLEIRE OMRÅDE I 

FLEIRE MEDLEMSSTATAR 

3.1. Gjeldande lovgjeving og etterleving av regelverket i medlemsstatane i EU 

3.1.1.  Organisasjonane må alltid oppfylle krava i regelverket i EU og dei lovfesta krava på nasjonalt plan som gjeld 

for dei områda som er omfatta av EMAS-registreringa. 

3.1.2.  I samsvar med del B bokstav g) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna til organisasjonane 

innehalde ei tilvising til dei gjeldande lovfesta miljøkrava. 

3.1.3.  For å kunne leggje fram «faktiske prov eller dokumentasjon på at organisasjonen oppfyller alle gjeldande 

lovfesta miljøkrav», slik det er nemnt i artikkel 4 nr. 4 i EMAS-forordninga, kan organisasjonen leggje fram 

fråsegner frå dei rette tilsynsstyresmaktene som sikrar at det ikkje ligg føre dokumentasjon på manglande 

etterleving av krava, og/eller at selskapet ikkje er part i saker som omfattar tilsyn, rettstvistar eller 

klageprosessar. Kontrollørane skal – som ein del av framgangsmåten for kontroll – kontrollere alle 

miljølisensar eller -løyve som gjeld for organisasjonen, eller alle andre former for prov i samsvar med 

rettsskipnaden i medlemsstaten der området ligg. 

3.2. Oppgåvene til dei rette organa 

3.2.1.  Ved samla registrering i EU vil plasseringa til hovudkontoret eller forvaltingssenteret (i denne rekkjefølgja) til 

organisasjonen vere avgjerande for å kunne slå fast kva som er det leiande rette organet.  
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3.2.2.  Når det gjeld samla registrering i EU, samarbeider det leiande rette organet berre med dei rette organa i 

medlemsstatar der det finst område som er omfatta av den samla registreringsprosessen. 

3.2.3.  Det leiande rette organet er ansvarleg for registreringa og skal samordne framgangsmåten med andre relevante 

rette organ. 

 Det leiande rette organet skal ikkje registrere, fornye eller mellombels eller endeleg stryke registreringa til ein 

organisasjon dersom det rette organet frå ein annan medlemsstat der organisasjonen som er omfatta av 

registreringa, har område, når det sistnemnde organet ikkje er samd i registreringa, fornyinga eller den 

mellombels eller endelege strykinga (sjå nr. 3.4. og 3.6 i denne rettleiinga). Som det står i nr. 3.4.6 kan det 

leiande rette organet òg avgjere at ein framgangsmåte for ei samla registrering som er av mindre omfang, skal 

gjennomførast (t.d. utan det omstridde området). 

3.2.4.  Dei rette organa bør samordne verksemda si med akkrediterings- og lisensutferdingsorgana i medlemsstatane 

sine, for såleis å sikre at både det rette organet og akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet er i stand til å 

utføre dei høvesvise oppgåvene sine på ein samordna måte. 

3.2.5  Innan seks månader etter at dette rettleiingsdokumentet er vedteke, skal det innførast allmenne prinsipp og 

særskilde framgangsmåtar for samordning som skal godkjennast av forumet av rette organ. Desse vil deretter 

verte sende over for å verte vedtekne i samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er 

nemnd i artikkel 48 nr. 2 og artikkel 49 nr. 3 i EMAS-forordninga. 

3.2.6.  Forumet av rette organ skal utarbeide standardiserte skjema på alle språka i Den europeiske unionen for å 

gjennomføre «framgangsmåtane for samordning» som er nemnde ovanfor. For å kunne kommunisere på ein 

effektiv måte og i størst mogleg grad redusere mistydingar som følgje av språkproblem, skal standardskjemaet 

i hovudsak innehalde avkryssingsboksar og berre nokre få «kommentarfelt» som kan innehalde fri tekst. Det 

bør liggje føre skriftleg dokumentasjon på slik kommunikasjon i form av vanleg post, e-post eller telefaks, i 

tilfelle det skulle oppstå tvistar mellom rette organ. 

 Skjemaa som er nemnde ovanfor, bør innehalde ei liste over gjeldande gebyr for alle medlemsstatar, i form av 

eit tillegg som kan ajourførast. 

3.3. Oppgåvene til kontrollørar som har akkreditering eller lisens 

3.3.1.  Allmenne reglar som skal nyttast på miljøkontrollørar innanfor EMAS, på akkrediteringa eller lisensen deira 

og på kontrollprosessen, er fastsette i kapittel V og VI i EMAS-forordninga. 

3.3.2.  Kontrollen av miljøstyringsordninga og godkjenninga av EMAS-miljøfråsegna skal utførast av ein EMAS-

miljøkontrollør som har akkreditering eller lisens for det aktuelle verkeområdet i samsvar med NACE-

kodane(1). 

3.3.3.  Ved registrering av ein organisasjon med fleire område og former for verksemd, må akkrediteringa til 

kontrolløren eller kontrollørane omfatte alle NACE-kodane til organisasjonen sine område og former for 

verksemd. Dersom ein kontrollør ikkje har akkreditering eller lisens for alle dei relevante NACE-kodane, skal 

andre akkrediterte miljøkontrollørar trekkjast inn gjennom samarbeid frå sak til sak. Det er opp til den 

organisasjonen som søkjer om registrering, å avgjere om han ønskjer å trekkje inn fleire akkrediterte 

kontrollørar, samstundes som det vert teke omsyn til artikkel 4 i EMAS-forordninga. Bortsett frå grunnar som 

t.d. mangel på kontrollørar som er akkrediterte for dei relevante NACE-kodane, kan organisasjonane òg ha 

andre grunnar (t.d. lokalkunnskap, språkkunnskapar eller ønske om å kombinere EMAS-kontrollar med 

sertifisering i høve til andre standardar) for å nytte fleire kontrollørar. Alle kontrollørar som tek del i 

samarbeidet, må både skrive under på den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9 i EMAS-forordninga, og 

EMAS-miljøfråsegna. Kvar kontrollør som tek del, er ansvarleg for resultatet av den delen av kontrollen som 

følgjer av hans/hennar eige kompetanseområde (først og fremst i høve til særskilde NACE-kodar). Praksisen 

med at alle kontrollørar må skrive under på den same fråsegna, gjer det mogleg for det leiande rette organet å 

identifisere alle kontrollørane som er trekte inn. Difor kan det leiande rette organet kontrollere, via dei rette 

organa som tek del i samarbeidet (og som i sin tur bør samordne verksemda si med akkrediterings- og 

lisensutferdingsorgana), at alle kontrollørane som det kjem ved, har etterlevd plikta om førehandsmelding som 

er fastsett i artikkel 23 nr. 2 i EMAS-forordninga. Det gjer det òg mogleg for det leiande rette organet å 

kontrollere om NACE-kodane til kontrollørane som det gjeld, omfattar kodane til den aktuelle organisasjonen. 

3.3.4.  Kontrollørar som har akkreditering eller lisens i éin medlemsstat, kan òg drive verksemd i andre 

medlemsstatar. Kontrollørane skal melde frå til akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten 

eller medlemsstatane der dei aktar å drive verksemd, minst fire veker før dei startar verksemda si.  

  

(1) Slik det er fastsett i 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 (TEU L 393 av 30.12.2006, s. 1). 
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3.3.5  Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som fører tilsyn med den kontrolløren eller dei kontrollørane som 

utfører verksemd i medlemsstaten sin, skal sende over ein tilsynsrapport til det rette organet i den aktuelle 

medlemsstaten i tilfelle problem eller negative resultat. Dette rette organet skal deretter sende over 

tilsynsrapporten til det leiande rette organet som er ansvarleg for samla registrering i EU. 

3.3.6.  Dersom ein kontrollør påviser manglande etterleving av regelverket på tidspunktet då den første registreringa 

vert kontrollert, skal han/ho verken skrive under på den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9 i EMAS-

forordninga, eller på EMAS-miljøfråsegna. 

3.3.7.  Dersom ein kontrollør oppdagar eit tilfelle av manglande etterleving i tidsrommet då registreringa er gyldig 

eller når ho skal fornyast, kan han/ho melde frå til det (leiande) rette organet at den aktuelle organisasjonen 

ikkje lenger oppfyller EMAS-krava. På tidspunktet for fornying av EMAS-registreringa kan han/ho berre 

skrive under på den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9 og på den ajourførte EMAS-miljøfråsegna, 

dersom organisasjonen kan dokumentere at han har gjort tiltak (dvs. i samarbeid med tilsynsstyresmaktene) for 

å sikre at regelverket igjen vert etterlevd. Dersom organisasjonen ikkje gjer tilstrekkelege tiltak for å løyse 

problemet med etterleving av regelverket, skal kontrolløren ikkje godkjenne den ajourførte fråsegna, og heller 

ikkje skrive under på EMAS-miljøfråsegna. Med andre ord, EMAS-miljøkontrolløren skal berre skrive under 

på fråsegna og godkjenne EMAS-miljøfråsegna dersom regelverket vert etterlevd fullt ut. 

3.4. Registreringsprosessen 

3.4.1.  Allmenne reglar for registrering er fastsette i kapittel II, III og IV i EMAS-forordninga. 

3.4.2.  Organisasjonen bør på eit tidleg stadium ta kontakt med kontrolløren eller kontrollørane og det leiande rette 

organet for å avklare språkspørsmål når det gjeld dei dokumenta som er naudsynte for registreringa, og 

samstundes ta omsyn til krava i artikkel 5 nr. 3 og del D i vedlegg IV til EMAS-forordninga. 

3.4.3.  Det leiande rette organet skal kontrollere opplysningane i søknaden og informere dei andre rette organa om 

dette. Dette vil seie at dei rette organa informerer det rette leiande organet om kor gyldige opplysningane om 

dei relevante nasjonale områda er. 

3.4.4.  Dei rette organa det gjeld, skal, gjennom akkrediterings- og lisensutferdingsorgana sine og for sine eigne 

medlemsstatar, kontrollere om kontrolløren eller kontrollørane som tek del i framgangsmåten for registrering, 

har akkreditering eller lisens for alle NACE-kodar som er relevante i registreringsprosessen. Dette inneber at 

det rette organet kontrollerer om kontrolløren eller kontrollørane har meldt frå på ein korrekt måte og til rett 

tid (minst fire veker før kvar kontroll i ein medlemsstat), i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i EMAS-forordninga. 

Det rette organet må difor i alle tilfelle sende over til akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i 

medlemsstaten sin ei enkel melding om at det finst område som skal registrerast på grunnlag av kontroll-

/godkjenningsverksemd som er utført av kontrollørar frå andre medlemsstatar. Dersom kompetansen til 

kontrolløren ikkje er godkjend av akkrediterings- og lisensutferdingsorganet, kan akkrediterings- eller 

lisensutferdingsorganet krevje at kontrolløren skal oppfylle dei relevante krava, eller melde frå til det rette 

organet om problemet. Utan eit slikt minstemål av kommunikasjon mellom dei rette organa og akkrediterings- 

og lisensutferdingsorgana og mellom dei rette organa og det leiande rette organet kan tilsynsverksemda verte 

undergraven. 

3.4.5.  Alle dei rette organa som tek del i registreringsprosessen, skal nytte dei nasjonale framgangsmåtane sine til å 

kontrollere at områda som ligg i deira eigen medlemsstat, oppfyller krava i EMAS-forordninga. Dei skal 

melde frå til det leiande rette organet om avgjerda si (kan registrerast/kan ikkje registrerast). Dersom avgjerda 

er negativ, skal det rette organet melde frå til det leiande rette organet om årsakene til dette i form av ei 

fråsegn. Ettersom denne fråsegna er bindande, kan det leiande rette organet anten velje å stoppe 

framgangsmåten for samla registrering inntil krava i forordninga er oppfylte (i så fall vert ingen av områda 

EMAS-registrerte), eller melde frå til organisasjonen om at dei kan gjennomføre ein framgangsmåte for samla 

registrering utan det omstridde området. 

3.4.6.  Etter at det er teke avgjerd om registrering, skal det leiande rette organet melde frå til alle dei nasjonale rette 

organa det gjeld, og desse skal melde frå til dei høvesvise tilsynsstyresmaktene sine. 

Merk: 

 Europakommisjonen oppmodar dei rette organa om å utveksle kontaktopplysningar med dei høvesvise 

tilsynsstyresmaktene sine, slik at det lettare kan utvekslast opplysningar mellom dei rette organa og 

tilsynsstyresmaktene dersom dei sistnemnde ikkje kjenner til eventuelle situasjonar med manglande etterleving 

av regelverket. 

3.4.7.  Tilsynet med etterleving av regelverket på nasjonalt plan vert sikra av dei nasjonale tilsynsstyresmaktene og av 

kontrollørar gjennom kontrollprosessen. Dersom tilsynsstyresmaktene oppdagar ein situasjon med manglande 

etterleving av regelverket, må dei melde frå til det nasjonale rette organet, som igjen skal melde frå til det 

leiande rette organet.  
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3.4.8.  Dersom eit rett organ i ein medlemsstat der det finst eit område som inngår i den organisasjonen som søkjer 

om den aktuelle samla registreringa, kan dokumentere at det ligg føre brot på dei gjeldande lovfesta krava, 

klager eller andre relevante opplysningar som gjeld oppfylling av krava til registrering, fornying, mellombels 

og endeleg stryking, skal dei straks sende over til det leiande rette organet ein tilsynsrapport der dei gjer greie 

for problemet. 

3.4.9.  Nokre medlemsstatar er i samsvar med den nasjonale lovgjevinga si pålagde å ta gebyr. Difor kan ikkje det 

leiande rette organet ta avgjerder om gebyr som vert fastsette i samsvar med lovgjevinga i andre 

medlemsstatar. Rolla til det leiande rette organet når det gjeld gebyr, vil berre vere å gje organisasjonen 

melding om den samla summen og dei einskilde gebyra som skal betalast til dei nasjonale rette organa som tek 

del i framgangsmåten for registrering. Det leiande rette organet vil òg gje organisasjonen melding om at alle 

dei rette organa det gjeld, skal påleggje dei gebyra som følgjer av registreringa av dei nasjonale områda som 

vert omfatta av framgangsmåten for samla registrering, direkte til kvart av dei nasjonale områda til 

søkjarorganisasjonen. 

 Alle dei rette organa det gjeld, skal melde frå til det leiande rette organet om at gebyra faktisk er vortne betalte 

før registreringa, slik det er fastsett i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i EMAS-forordninga. 

Merk: 

 Europakommisjonen oppmodar alle medlemsstatane sterkt om å finne ut om det er mogleg å redusere dei 

gjeldande gebyra for organisasjonar som søkjer om samla registrering. Ved samla registrering er det berre det 

leiande rette organet som vil ha administrasjonskostnader som kan jamførast med kostnadene i samband med 

vanleg registrering, medan dei rette organa det gjeld, vil vere mindre aktive og dermed ha lågare kostnader. 

Lågare gebyr vil gjere EMAS-ordninga og samla registrering meir attraktiv. 

3.4.10.  Alle dei rette organa det gjeld, bør påleggje dei gebyra som følgjer av registreringa av dei nasjonale områda 

som vert omfatta av framgangsmåten for samla registrering, direkte til kvart av dei nasjonale områda til 

søkjarorganisasjonen. 

3.5. Organisasjonar som alt er vortne registrerte 

3.5.1.  Dersom ein organisasjon som alt er vorten registrert, avgjer at han vil velje samla registrering i EU, kan det 

leiande rette organet på oppmoding frå organisasjonen utvide verkeområdet for den eksisterande registreringa, 

og såleis halde ved lag det eksisterande nummeret i det nasjonale registeret. Oppføringa bør òg registrerast 

med det nye registreringsnummeret i det nasjonale registeret. I desse tilfella skal alle dei andre rette organa i 

medlemsstatar der organisasjonen alt har registrerte område, syte for at dei eksisterande registreringane vert 

registrerte med det nye registreringsnummeret i dei høvesvise registera deira. 

3.6. Mellombels og endeleg stryking av registreringar 

3.6.1.  Dei allmenne reglane for mellombels og endeleg stryking som er fastsette i artikkel 15 i EMAS-forordninga, 

skal nyttast på denne særlege framgangsmåten. 

3.6.2.  Alle klager som gjeld den registrerte organisasjonen, skal meldast til det leiande rette organet. 

3.6.3.  Kvart rette organ er ansvarleg for dei framgangsmåtane som gjeld for område til organisasjonen i dei 

høvesvise medlemsstatane deira. Dersom ein organisasjon må strykast mellombels eller endeleg frå EMAS-

registeret, skal det rette organet som tek del i samarbeidet, gje uttrykk for synspunkta sine i form av ei fråsegn 

til det leiande rette organet. Det vil seie at dei nasjonale rette organa berre skal gje fråsegner om sine eigne 

høvesvise nasjonale område. Dersom ei av desse fråsegnene stadfestar at eit nasjonalt område ikkje kan 

registrerast, skal det leiande rette organet innleie framgangsmåten for mellombels eller endeleg stryking, 

samstundes som det tek omsyn til krava i artikkel 15 i EMAS-forordninga. Før det leiande rette organet tek 

avgjerda si om mellombels eller endeleg stryking av organisasjonen, bør det melde frå til dei andre rette 

organa som er trekte inn og tek del i samarbeidet, slik at desse får vite grunnane til den mellombels eller 

endelege strykinga som eitt eller fleire rette organ har utført. Det leiande rette organet bør òg melde frå til 

hovudkontoret eller forvaltingssenteret til organisasjonen om den avgjerda som er teken, og om grunnane til 

framlegget om mellombels eller endeleg stryking. Deretter skal det leiande rette organet gje organisasjonen 

høve til å avgjere om heile organisasjonen skal strykast frå EMAS-registeret, eller om berre dei omstridde 

områda skal fjernast frå verkeområdet for den samla registreringa. 

3.6.4.  Tvistar mellom einskilde nasjonale rette organ som tek del i framgangsmåten for samla registrering, skal 

løysast i forumet av rette organ. Tvistar mellom det leiande rette organet og organisasjonen skal løysast i 

samsvar med den nasjonale lovgjevinga i staten der det leiande rette organet høyrer heime. Tvistar mellom 

organisasjonen og einskilde rette organ, t.d. om etterleving av regelverket ved einskilde nasjonale område som 

er ein del av framgangsmåten for samla registrering, skal løysast i samsvar med gjeldande nasjonal lovgjeving 

i den aktuelle medlemsstaten. Tvistar skal løysast i samsvar med krava i artikkel 15 i EMAS-forordninga.  
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3.6.5.  Dersom det ikkje er mogleg å løyse tvisten mellom dei rette organa det gjeld, innanfor forumet av rette organ, 

kan framgangsmåten for registrering eventuelt halde fram utan dei omstridde områda. 

3.7. Språkspørsmål 

3.7.1.  EMAS-miljøfråsegna og andre relevante dokument skal sendast over på det offisielle språket eller eitt av dei 

offisielle språka til medlemsstaten der det leiande rette organet høyrer heime (artikkel 5 nr. 3). Dersom ein 

organisasjon legg fram ei samla miljøfråsegn med opplysningar om einskilde område, skal desse 

opplysningane òg finnast på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka til medlemsstatane der 

områda finst. 

4.  TREDJESTATSREGISTRERING — REGISTRERING AV ORGANISASJONAR MED EITT ELLER 

FLEIRE OMRÅDE I TREDJESTATAR (SITUASJON 2) 

 EMAS-registrering i tredjestatar tyder EMAS-registrering av ein organisasjon som driv verksemd i ein eller 

fleire tredjestatar. Etter EMAS-forordninga står medlemsstatane fritt til å velje om dei nasjonale rette organa 

deira skal utføre registrering av organisasjonar i tredjestatar i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i EMAS-

forordninga. 

4.1. Gjeldande lovgjeving og etterleving av regelverket i tredjestatar 

4.1.1.  Organisasjonane skal alltid oppfylle dei lovfesta krava på nasjonalt plan i tredjestatar der det finst område som 

er omfatta av EMAS-registreringa. 

4.1.2.  For å sikre at EMAS-ordninga held ved lag det høge nivået sitt når det gjeld ambisjonar og truverd, bør 

miljøprestasjonen til ein tredjestatsorganisasjon liggje på eit nivå som ligg nærmast mogleg opptil det nivået 

som EU-organisasjonar er pålagde å oppfylle i medhald av relevant europeisk regelverk og nasjonal 

lovgjeving. Difor er det ønskeleg at organisasjonar utanfor Fellesskapet, i tillegg til tilvisingane til gjeldande 

nasjonale miljøkrav, i miljøfråsegna si òg viser til dei lovfesta miljøkrava som gjeld for liknande 

organisasjonar i medlemsstaten der organisasjonen aktar å søkje om registrering (artikkel 4 nr. 4 i EMAS-

forordninga). Miljøkrava på denne lista bør nyttast som tilvising dersom det vert fastsett endå høgare 

prestasjonsmål, men dei er ikkje bindande for vurderinga av korleis organisasjonen etterlever regelverket. 

4.1.3.  I samsvar med del B bokstav g) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna til organisasjonane 

innehalde ei tilvising til gjeldande nasjonale lovfesta miljøkrav. 

4.1.4.  Når det gjeld område i tredjestatar, bør dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 4 nr. 4 i EMAS-forordninga, 

helst omfatte følgjande: 

— fråsegner frå tilsynsstyresmaktene i tredjestaten, medrekna opplysningar om miljøløyve som gjeld for 

organisasjonen, og opplysning om at det ikkje finst prov på manglande etterleving av regelverket, og/eller 

at selskapet ikkje er part i saker som omfattar tilsyn, rettstvistar eller klageprosessar, 

— miljøfråsegna bør òg innehalde tabellar med krysstilvisingar mellom den nasjonale lovgjevinga i 

tredjestaten og lovgjevinga i staten der organisasjonen søkjer om registrering slik det er nemnt i avsnitt 

4.1.2. 

4.2. EMAS-akkreditering og -lisensutferding i tredjestatar 

4.2.1.  Medlemsstatane skal, på grunnlag av sine eigne midlar og driftsprosedyrar, avgjere om dei vil utføre 

tredjestatsregistrering eller ikkje. I dette tilfellet skal medlemsstatane syte for at dei nasjonale akkrediterings- 

eller lisensutferdingsorgan deira vil gje akkreditering eller lisens til EMAS-miljøkontrollørar for tredjestatar. 

Berre medlemsstatar som godtek prinsippet om «tredjestatsregistrering», har rett til å registrere organisasjonar 

som driv verksemd i tredjestatar. 

4.2.2.  Dersom ein medlemsstat tek avgjerd om å utføre tredjestatsregistrering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i EMAS-

forordninga, er det talet på tilgjengelege akkrediterte kontrollørar som i praksis vil avgjere om det er mogleg å 

få ei registrering frå denne medlemsstaten. Den potensielle kontrolløren bør vere akkreditert i den 

medlemsstaten som utfører tredjestatsregistrering, og for den særlege tredjestaten og den eller dei særlege 

økonomiske sektorane som det gjeld (fastsett på grunnlag av NACE-kodar), i den aktuelle framgangsmåten for 

registrering. 

Presisering: 

 Dette inneber at kontrolløren som skal utføre kontrollen i ein viss tredjestat, må vere akkreditert for denne 

tredjestaten av akkrediterings- og lisensutferdingsorganet i den medlemsstaten som utfører tredjestats-

registrering, og der organisasjonen aktar å registrere seg.  
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4.2.3.  Av den akkrediteringa eller lisensen som kontrollørane kan få for tredjestatar, må det gå tydeleg fram kva 

tredjestat han er gyldig for, slik at registreringsløyvet oppfyller føresegnene i artikkel 22 nr. 2 i EMAS-

forordninga. Det er opp til medlemsstatane å avgjere om dei vil utferde separate attestar for kvar einskild 

tredjestat, eller utferde ein samla akkrediteringsattest saman med eit geografisk tillegg med oppføring av dei 

statane der kontrollorgana har akkreditering til å drive verksemd. 

Presisering: 

 På bakgrunn av artikkel 22, «Tilleggskrav til miljøkontrollørar som driv verksemd i tredjestatar», er det 

tydeleg at akkreditering/lisensutferding for tredjestatar berre kan vere ei akkreditering eller lisensutferding i 

tillegg til ei grunnleggjande akkreditering/lisensutferding for Europa. Dette inneber at 

akkreditering/lisensutferding for tredjestatar kan gjevast som eit tilleggskrav til allmenn 

akkreditering/lisensutferding innanfor eit visst verkeområde med tilhøyrande krav. Difor vil 

akkreditering/lisensutferding for tredjestatar måtte omfatte akkreditering/lisensutferding for éin av 

medlemsstatane og innanfor eit visst verkeområde. 

 Så snart ein kontrollør har fått akkreditering eller lisens i éin medlemsstat, kan han/ho òg utføre 

kontrollverksemd i andre medlemsstatar i samsvar med artikkel 24 i forordninga. 

4.3. Oppgåvene til det rette organet 

4.3.1.  Ein medlemsstat som har fleire enn eitt rett organ, bør avgjere kva for eit av desse som det kan søkjast om 

tredjestatsregistrering hjå, og dette organet bør vere det same som det som er utpeikt i samsvar med avsnitt 

5.3.1. 

4.3.2.  Søknader om tredjestatsregistrering frå organisasjonar som har område berre i tredjestatar, kan rettast til alle 

rette organ som er utpeikte for dette føremålet i medlemsstatar der følgjande vilkår er oppfylte: 

a)  medlemsstaten tilbyr registrering av organisasjonar frå tredjestatar, 

b)  kontrollørar som har akkreditering eller lisens, er tilgjengelege for kontroll i tredjestatane der områda som 

er omfatta av registreringa, finst, og desse kontrollørane omfattar dei relevante NACE-kodane (med andre 

ord, avgjerda om val av kontrollør vil avgjere kva medlemsstat registreringa skal gjerast i, og omvendt). 

4.3.3.  Dei rette organa bør samordne verksemda si med akkrediterings- og lisensutferdingsorgana i medlemsstatane 

sine, for såleis å sikre at når medlemsstaten utfører registrering av organisasjonar frå tredjestatar, er både det 

rette organet og akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i stand til å utføre dei høvesvise oppgåvene sine 

på ein samordna måte. 

4.4. Oppgåvene til kontrollørar som har akkreditering eller lisens 

4.4.1.  Allmenne reglar som skal nyttast på miljøkontrollørar innanfor EMAS, på akkrediteringa eller lisensen deira 

og på kontrollprosessen, er fastsette i kapittel V og VI i EMAS-forordninga. 

4.4.2.  Medlemsstatar som tillèt tredjestatsregistrering, må innføre eit særleg system for akkreditering eller 

lisensutferding til kontrollørar for tredjestatar. Akkreditering av eller lisensutferding til kontrollørar vil finne 

stad for kvar einskild stat som eit tillegg til den allmenne akkrediteringa eller lisensen, i samsvar med dei 

spesifikasjonane som er omtala i dette avsnittet. 

4.4.3.  Kontrolløren eller kontrollørane må ha akkreditering eller lisens for alle NACE-kodane for 

organisasjonsverksemd som er knytt til dei av organisasjonen sine område som skal omfattast av 

framgangsmåten for registrering. Ettersom dette kan omfatte ei rekkje ulike former for verksemd, har 

organisasjonane høve til å nytte fleire akkrediterte kontrollørar dersom dei meiner at dette er relevant. Det kan 

vere vanskeleg, om ikkje umogleg, å peike ut éin kontrollør for all verksemd til store organisasjonar. Dersom 

kontrolløren ikkje sjølv har akkreditering eller lisens for dei relevante NACE-kodane, skal andre 

miljøkontrollørar trekkjast inn gjennom samarbeid frå sak til sak. Det er opp til den organisasjonen som søkjer 

om registrering, å avgjere om han ønskjer å trekkje inn fleire kontrollørar med akkreditering/lisens, 

samstundes som det vert teke omsyn til artikkel 4 i EMAS-forordninga. Bortsett frå grunnar som t.d. mangel 

på kontrollørar som er akkrediterte for dei relevante NACE-kodane, kan organisasjonane òg ha andre grunnar 

(t.d. lokalkunnskap, språkkunnskapar eller ønske om å kombinere EMAS-kontrollar med sertifisering i høve til 

andre standardar) for å nytte fleire kontrollørar. 

4.4.4.  Alle kontrollørar som tek del i samarbeidet, må både skrive under på den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 

nr. 9, og EMAS-miljøfråsegna. Kvar kontrollør som tek del, er ansvarleg for resultatet av den delen av 

kontrollen som følgjer av hans/hennar eige kompetanseområde (først og fremst i høve til særskilde NACE-

kodar). Praksisen med at alle kontrollørar må skrive under på den same fråsegna, gjer det mogleg for det rette 

organet å identifisere alle kontrollørane som er trekte inn. Difor kan det rette organet kontrollere, via 

akkrediterings- og lisensutferdingsorgana, at alle kontrollørane som det gjeld, har etterlevd plikta om 

førehandsmelding som er fastsett i artikkel 23 nr. 2 i EMAS-forordninga. Det gjer det òg mogleg for det rette 

organet å kontrollere om NACE-kodane til kontrollørane som det gjeld, omfattar kodane til den aktuelle 

organisasjonen.  
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4.4.5.  Kontrollørar som ønskjer å drive verksemd i tredjestatar, må ha ei særskild akkreditering eller ein særskild 

lisens for den aktuelle staten, i tillegg til den allmenne akkrediteringa eller lisensen, i samsvar med 

spesifikasjonane som er fastsette i EMAS-forordninga. Dette vil seie at dei må ha følgjande: 

a)  ei særskild akkreditering eller ein særskild lisens for dei NACE-kodane som gjeld for organisasjonen, 

b)  kunnskap om og forståing av dei lovene og forskriftene som gjeld for miljøet, i tredjestaten det vert søkt 

om akkreditering eller lisens for, 

c)  kunnskap om og forståing av det offisielle språket i tredjestaten det vert søkt om akkreditering eller lisens 

for. 

4.4.6.  Kontrollørane skal – som ein del av framgangsmåten for kontroll – kontrollere alle miljølisensar eller -løyve 

som gjeld for organisasjonen, eller alle andre former for prov i samsvar med rettsskipnaden i dei statane som 

er omfatta av søknaden. 

4.4.7.  I tredjestatar skal kontrolløren, i tillegg til dei vanlege oppgåvene sine, utføre ein grundig kontroll av ein 

organisasjon og områda hans som er omfatta av registreringsprosessen, med omsyn til etterlevinga deira av 

regelverket. Kontrollørane skal såleis, med særleg omsyn til innhaldet i artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i EMAS-

forordninga, kontrollere at det ikkje finst prov på manglande etterleving av miljøregelverket. Kontrollørane 

bør nytte konklusjonane til tilsynsstyresmaktene, og bør difor kontakte desse styresmaktene for å få nærmare 

opplysningar om etterlevinga av regelverket. Kontrollørane må kontrollere om han/ho er nøgd på grunnlag av 

den dokumentasjonen som er motteken, t.d. i form av ein skriftleg rapport frå den rette tilsynsstyresmakta. 

Dersom det ikkje er funne prov på manglande etterleving av regelverket, skal dette stadfestast i 

miljøkontrolløren si fråsegn om kontroll- og godkjenningsverksemd (vedlegg VII til EMAS-forordninga). 

Denne fråsegna skal underskrivast av kontrolløren. Kontrolløren pliktar å kontrollere om krava i EMAS-

forordninga er oppfylte ved bruk av vanlege revisjonsmetodar som skal utførast i samsvar med EMAS-

forordninga. For å sikre at registreringa av tredjestatsområde held same kvalitetsnivå som registreringa av 

område i EU, kan kontrolløren vurdere å utføre ei risikovurdering. 

4.4.8.  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav d) i EMAS-forordninga bør kontrolløren kontrollere om det ligg føre 

relevante klager frå partar som det gjeld, eller om klager er vortne tekne til følgje med positivt resultat. 

4.4.9.  Dei medlemsstatane som utfører tredjestatsregistrering, skal vurdere om det bør innførast tiltak for å styrkje 

akkrediteringsprosessen for å sikre at kontrollørar med akkreditering for særskilte tredjestatar er kvalifiserte til 

å kontrollere at organisasjonen oppfyller krava i den gjeldande nasjonale lovgjevinga i tredjestaten. 

4.4.10.  Medlemsstatar som utfører tredjestatsregistrering, kan vurdere om det bør innførast særlege føresegner som er 

valfrie, for å styrkje kontrollen med etterlevinga av regelverket og sikre at registreringsprosessen held 

tilsvarande nivå som i EU. Medlemsstatane kan særleg vurdere om dei skal inngå avtaler (bilateral avtale, 

programfråsegn osv.). Slike avtaler kan omfatte ein framgangsmåte for å sikre kommunikasjonen mellom dei 

høvesvise tilsynsstyresmaktene i tredjestaten og i medlemsstaten når det gjeld etterleving av regelverket, og 

for korleis brot på gjeldande lovfesta krav kan meldast til det rette organet i medlemsstaten i tidsrommet 

mellom den innleiande registreringa eller fornyinga og neste fornying. 

4.4.11.  Minst seks veker før kvar kontroll eller godkjenning i ein tredjestat skal miljøkontrolløren sende over 

opplysningar om akkrediteringa eller lisensen sin og om tidspunkt og stad for kontrollen eller godkjenninga, til 

det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der den aktuelle organisasjonen aktar å søkje 

om registrering eller er registrert. Det kan òg meldast frå til det rette organet i medlemsstaten der områda skal 

registrerast. 

4.4.12.  Dersom ein kontrollør påviser manglande etterleving av regelverket på registreringstidspunktet, skal han/ho 

verken skrive under på EMAS-miljøfråsegna eller den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9 i forordninga. 

4.4.13.  Dersom ein kontrollør oppdagar eit tilfelle av manglande etterleving i tidsrommet då registreringane er gyldige 

eller skal fornyast, kan han/ho melde frå til det rette organet at den organisasjonen som det gjeld, ikkje lenger 

oppfyller EMAS-krava. På tidspunktet for fornying kan han/ho skrive under på den fråsegna som er nemnd i 

artikkel 25 nr. 9, og på den ajourførte EMAS-miljøfråsegna, berre dersom organisasjonen kan dokumentere at 

han har gjort eigna tiltak (dvs. i samarbeid med tilsynsstyresmaktene) for å sikre at regelverket igjen vert 

etterlevd. Dersom organisasjonen ikkje kan påvise overfor kontrolløren at det er gjort tilstrekkelege tiltak for å 

sikre at regelverket igjen vert etterlevd, skal kontrolløren ikkje godkjenne den ajourførte fråsegna, og heller 

ikkje skrive under på EMAS-miljøfråsegna.  
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4.5. Registreringsprosessen 

4.5.1.  Organisasjonen bør på eit tidleg stadium ta kontakt med kontrolløren eller kontrollørane og det rette organet 

for å avklare språkspørsmål når det gjeld dei dokumenta som er naudsynte for registreringa, og samstundes ta 

omsyn til krava i artikkel 5 nr. 3 og del D i vedlegg IV til EMAS-forordninga. 

4.5.2.  Før søknaden om registrering vert send til det rette organet, skal organisasjonen leggje fram for kontrolløren 

faktiske prov eller dokumentasjon på at det ikkje finst noko som tyder på manglande etterleving av dei lovfesta 

miljøkrava som er omtala i avsnitt 4.1.4 i denne rettleiinga. 

4.5.3.  Etter å ha oppfylt EMAS-krava, særleg dei som gjeld for registreringsprosessen som er oppført i vedlegg II til 

forordninga, og etter å ha fått EMAS-miljøfråsegna godkjent av ein kontrollør med akkreditering eller lisens, 

skal organisasjonen sende søknadsskjemaet og dei tilhøyrande dokumenta, medrekna vedlegg VI og VII, til 

registrering hjå det rette organet. 

4.5.4.  Det rette organet skal kontrollere opplysningane i søknaden, og for dette føremålet melde frå til det nasjonale 

akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet. 

4.5.5.  Akkrediterings- og lisensutferdingsorganet skal vurdere kompetansen til miljøkontrolløren på grunnlag av dei 

faktorane som er fastsette i artikkel 20, 21 og 22 i EMAS-forordninga. Dersom kompetansen til kontrolløren 

ikkje er godkjend, kan akkrediterings- og lisensutferdingsorganet krevje at kontrolløren skal oppfylle dei 

relevante krava, og melde frå til det rette organet om problemet. Det rette organet skal på si side under alle 

omstende gje akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet ei enkel melding om at ein søknad om registrering 

er motteken, og at det finst område i tredjestatar som skal registrerast. Når akkrediterings- og 

lisensutferdingsorganet har motteke ei slik melding, bør dei melde frå til det rette organet om kva dei har funne 

ut om den eller dei aktuelle kontrollørane. Dette gjer det lettare for det rette organet å ta ein endeleg kontroll 

for å fastslå om kontrolløren eller kontrollørane som tek del i framgangsmåten for registrering, har 

akkreditering eller lisens for alle NACE-kodar som er relevante i registreringsprosessen. Utan eit slikt 

minstemål av kommunikasjon mellom det rette organet og akkrediterings- og lisensutferdingsorganet kan 

tilsynsverksemda verte undergraven. 

4.5.6.  Det rette organet som er ansvarleg for registreringa, skal samordne kontrollen med etterlevinga av regelverket, 

på grunnlag av opplysningar som organisasjonen har sendt over til kontrolløren. Berre i tilfelle der ein 

medlemsstat har gjort særlege avtaler med tredjestatar, som omfattar føresegner som gjer det mogleg for 

medlemsstaten å kontakte tilsynsstyresmakter i tredjestatane, kan medlemsstaten kontrollere direkte med 

tilsynsstyresmaktene i tredjestatane at regelverket vert etterlevd. Dersom dette ikkje er tilfellet, må det rette 

organet skaffe fram faktiske prov eller dokumentasjon på at dei gjeldande lovfesta krava vert oppfylte, frå 

kontrolløren og/eller organisasjonen. 

4.6. Mellombels og endeleg stryking av registreringar 

4.6.1.  Det rette organet skal følgje dei allmenne reglane som er fastsette i EMAS-forordninga med omsyn til 

mellombels og endeleg stryking. 

4.6.2.  Alle klager som gjeld den registrerte organisasjonen, skal meldast til det rette organet. 

4.6.3.  Organisasjonar frå tredjestatar som søkjer om EMAS-registrering og er villige til å innleie ein framgangsmåte 

for registrering, må godta at kontrolløren kan verte beden av det rette organet om å kontrollere om det kan 

liggje føre grunnar til mellombels eller endeleg stryking i tredjestaten der områda finst, før det vert teke 

avgjerd. Organisasjonen skal samarbeide og gje kontrolløren eller det rette organet svar på alle spørsmål om 

moglege grunnar til ei mellombels eller endeleg stryking. Organisasjonen må òg vere villig til å bere 

kostnadene i samband med det arbeidet som kontrolløren gjer for å klargjere situasjonen. 

4.6.4.  Avtaler som er gjorde mellom medlemsstaten som er ansvarleg for registreringa, og tredjestaten, kan omfatte 

særlege føresegner for å sikre etterleving av dei lovfesta krava og aktiv kommunikasjon frå 

tilsynsstyresmaktene i tredjestaten til det rette organet om brot på desse krava. 

4.6.5.  Kontrolløren skal, i alle situasjonar, jamvel når det finst slike avtaler, vere ansvarleg for å kontrollere at dei 

lovfesta krava vert etterlevde. Eventuelle klager og manglande etterleving av krava som kan føre til endeleg 

eller mellombels stryking av registreringa, må takast med når slik etterleving vert kontrollert. 

4.6.6.  Ikkje-statlege organisasjonar som driv verksemd i tredjestaten, kan rådspørjast og nyttast som 

informasjonskjelde. Kontrolløren skal under alle omstende sende over til det rette organet eventuelle relevante 

opplysningar som vert innhenta under kontrollprosessen.  
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4.7. Språkspørsmål 

4.7.1.  EMAS-miljøfråsegna og andre relevante dokument skal sendast over til registrering på det offisielle språket 

eller eitt av dei offisielle språka til medlemsstaten der det rette organet høyrer heime (artikkel 5 nr. 3). Dersom 

ein organisasjon legg fram ei samla miljøfråsegn med opplysningar om einskilde område i ulike tredjestatar, 

bør desse opplysningane òg finnast på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka til tredjestatane der 

områda finst. 

5.  GLOBAL REGISTRERING – ORGANISASJON MED FLEIRE OMRÅDE I MEDLEMSSTATAR OG I 

TREDJESTATAR (SITUASJON 3) 

 Global EMAS-registrering tyder registrering av ein organisasjon som har fleire område innanfor og utanfor 

EU, som søkjer om ei samla registrering av alle områda eller delar av dei i ein medlemsstat som tilbyr 

tredjestatsregistrering. 

 Registrering med fleire område i medlemsstatar og i tredjestatar er ein komplisert prosess som inneber ein 

kombinasjon av dei to framgangsmåtane som det alt er gjort greie for: samla registrering i EU, og 

tredjestatsregistrering. Dette avsnittet handlar om aspekt som skil seg frå det som det er gjort greie for i avsnitt 

3 og 4 i denne rettleiinga. 

5.1. Gjeldande regelverk og etterleving av regelverket i medlemsstatar og tredjestatar 

5.1.1.  Organisasjonane må alltid oppfylle krava i regelverket i EU og dei lovfesta krava på nasjonalt plan som gjeld 

for dei områda som er omfatta av EMAS-registreringa. 

5.1.2.  For å sikre at EMAS-ordninga held ved lag det høge nivået sitt når det gjeld ambisjonar og truverd, bør 

miljøprestasjonen til ein tredjestatsorganisasjon liggje på eit nivå som ligg nærmast mogleg opptil det nivået 

som EU-organisasjonar er pålagde å oppfylle i medhald av relevant europeisk regelverk og nasjonal 

lovgjeving. Difor er det ønskeleg at organisasjonar med område utanfor Fellesskapet, i tillegg til tilvisingane 

til gjeldande nasjonale miljøkrav, i miljøfråsegna si òg viser til dei lovfesta miljøkrava som gjeld for liknande 

organisasjonar i medlemsstaten der organisasjonen aktar å søkje om registrering (artikkel 4 nr. 4 i EMAS-

forordninga). Miljøkrava på denne lista bør nyttast som tilvising dersom det vert fastsett høgare prestasjonsmål 

i tillegg, men dei er ikkje relevante for vurderinga av korleis organisasjonen etterlever regelverket. 

5.1.3.  Når det gjeld område i tredjestatar, bør dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 4 nr. 4 i forordninga, omfatte 

følgjande: 

— fråsegner frå tilsynsstyresmaktene i tredjestaten, medrekna opplysningar om miljøløyve som gjeld for 

organisasjonen, og om at det ikkje finst prov på manglande etterleving av regelverket, og/eller at selskapet 

ikkje er part i saker som omfattar tilsyn, rettstvistar eller klageprosessar, 

— miljøfråsegna bør òg innehalde tabellar med krysstilvisingar mellom den nasjonale lovgjevinga i 

tredjestaten og lovgjevinga i staten der organisasjonen søkjer om registrering slik det er nemnt i avsnitt 

5.1.2. 

5.2. Akkreditering og lisensutferding 

5.2.1.  Føresegnene som er gjort greie for i avsnitt 4.2 om EMAS-akkreditering og -lisensutferding i tredjestatar, skal 

nyttast. 

5.3. Oppgåvene til dei rette organa 

5.3.1.  Ein medlemsstat som har fleire enn eitt rett organ, bør avgjere kva for eit av desse som det kan søkjast om 

globale registreringar hjå, og dette rette organet bør vere det same som det som er utpeikt i samsvar med 

avsnitt 4.3.1. 

5.3.2.  Søknader om global registrering, dvs. frå organisasjonar som har område i medlemsstatane i EU og i 

tredjestatar, kan rettast til alle rette organ som er utpeikte for dette føremålet i ein av medlemsstatane der 

følgjande vilkår er oppfylte: 

a)  medlemsstaten tilbyr registrering av organisasjonar frå statar utanfor EU, 

b)  det finst kontrollørar som har akkreditering eller lisens til å utføre kontrollar i tredjestatane der dei områda 

som er omfatta av registreringa, er å finne, og akkrediteringa eller lisensen til desse kontrollørane omfattar 

dei relevante NACE-kodane.  
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5.3.3.  På grunnlag av vilkåra nedanfor, i prioritert rekkjefølgje, skal det fastsetjast i kva for ein medlemsstat det rette 

organet som er ansvarleg for denne framgangsmåten, skal liggje: 

1)  når organisasjonen har hovudkontoret sitt i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, skal 

søknaden sendast over til det rette organet i den medlemsstaten, 

2)  dersom hovudkontoret til organisasjonen ikkje ligg i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, 

men organisasjonen har eit forvaltingssenter der, bør søknaden sendast til det rette organet i denne 

medlemsstaten, 

3)  dersom organisasjonen som søkjer om global registrering, verken har hovudkontoret sitt eller eit 

forvaltingssenter i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, må organisasjonen skipe eit 

mellombels forvaltingssenter i ein medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, og søknaden bør 

sendast til det rette organet i denne medlemsstaten. 

5.3.4.  Dersom fleire enn ein medlemsstat er omfatta av søknaden, skal framgangsmåten for samordning mellom dei 

rette organa det gjeld, slik det er fastsett i avsnitt 3.2, følgjast. Det rette organet vil då fungere som leiande rett 

organ når det gjeld dei delane av framgangsmåten som har med samla registrering i EU å gjere. 

5.4. Oppgåvene til kontrollørar som har akkreditering eller lisens 

5.4.1.  Allmenne reglar som skal nyttast på miljøkontrollørar innanfor EMAS, på akkrediteringa eller lisensen deira 

og på kontrollprosessen, er fastsette i kapittel V og VI i EMAS-forordninga. 

5.4.2.  Medlemsstatar som tillèt tredjestatsregistrering, må innføre eit særleg system for akkreditering eller 

lisensutferding til kontrollørar for tredjestatar. Akkreditering av eller lisensutferding til kontrollørar vil finne 

stad for kvar einskild stat som eit tillegg til den allmenne akkrediteringa eller lisensen, i samsvar med dei 

spesifikasjonane som er omtala i dette avsnittet. 

5.4.3.  Ved global registrering av ein organisasjon med fleire område og former for verksemd, må akkrediteringa til 

kontrolløren eller kontrollørane omfatte alle NACE-kodane til organisasjonen sine område og former for 

verksemd. Når det gjeld tredjestatsområde, skal kontrolløren eller kontrollørane ha akkreditering eller lisens 

for alle tredjestatar og alle NACE-kodar for alle område som høyrer inn under den globale registreringa i 

medlemsstaten der organisasjonen aktar å søkje om registrering. Ettersom dette kan omfatte ei rekkje ulike 

former for verksemd, har organisasjonane høve til å nytte fleire akkrediterte kontrollørar dersom dei meiner at 

dette er relevant. Det kan vere vanskeleg, om ikkje umogleg, å peike ut éin kontrollør for all verksemd til store 

organisasjonar. Dersom kontrolløren ikkje sjølv har akkreditering eller lisens for dei relevante NACE-kodane 

eller statane, skal andre akkrediterte miljøkontrollørar trekkjast inn gjennom samarbeid frå sak til sak. Det er 

opp til den organisasjonen som søkjer om registrering, å avgjere om han ønskjer å trekkje inn fleire 

kontrollørar med akkreditering/lisens, samstundes som det vert teke omsyn til artikkel 4 i EMAS-forordninga. 

Bortsett frå grunnar som t.d. mangel på kontrollørar som er akkrediterte for dei relevante NACE-kodane, kan 

organisasjonane òg ha andre grunnar (t.d. lokalkunnskap, språkkunnskapar eller ønske om å kombinere 

EMAS-kontrollar med sertifisering i høve til andre standardar) for å nytte fleire kontrollørar. 

5.4.4.  Alle kontrollørar som tek del i samarbeidet, må både skrive under på den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 

nr. 9 i EMAS-forordninga, og EMAS-miljøfråsegna. Kvar kontrollør som tek del, er ansvarleg for resultatet av 

den delen av kontrollen som følgjer av hans/hennar eige kompetanseområde (først og fremst i høve til 

særskilde NACE-kodar). Praksisen med at alle kontrollørar må skrive under på den same fråsegna, gjer det 

mogleg for det leiande rette organet å identifisere alle kontrollørane som er trekte inn. Difor kan det leiande 

rette organet kontrollere, via dei rette organa som tek del i samarbeidet (og som i sin tur bør samordne 

verksemda si med akkrediterings- og lisensutferdingsorgana), at alle kontrollørane som det kjem ved, har 

etterlevd plikta om førehandsmelding som er fastsett i artikkel 23 nr. 2 i EMAS-forordninga. Det gjer det òg 

mogleg for det leiande rette organet å kontrollere om NACE-kodane til kontrollørane som det gjeld, omfattar 

kodane til den aktuelle organisasjonen. 

5.4.5.  Kontrollørar som ønskjer å drive verksemd i tredjestatar, må ha ei særskild akkreditering eller ein særskild 

lisens for den aktuelle staten, i tillegg til den allmenne akkrediteringa eller lisensen, i samsvar med 

spesifikasjonane som er fastsette i EMAS-forordninga. Dette vil seie at dei må ha følgjande: 

a)  ei særskild akkreditering eller ein særskild lisens for dei NACE-kodane som gjeld for den aktuelle 

organisasjonen, 

b)  kunnskap om og forståing av dei lovene og forskriftene som gjeld for miljøet, i tredjestaten det vert søkt 

om akkreditering eller lisens for, 

c)  kunnskap om og forståing av det offisielle språket i tredjestaten det vert søkt om akkreditering eller lisens 

for.  
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5.4.6.  Kontrollørane skal – som ein del av framgangsmåten for kontroll – kontrollere alle miljølisensar eller -løyve 

som gjeld for organisasjonen, eller alle andre former for prov i samsvar med rettsskipnaden i dei statane som 

er omfatta av søknaden. 

5.4.7.  I tredjestatar skal kontrolløren, i tillegg til dei vanlege oppgåvene sine, utføre ein grundig kontroll av 

organisasjonen og områda hans som er omfatta av registreringsprosessen, med omsyn til etterlevinga deira av 

regelverket. Kontrollørane skal såleis, med særleg omsyn til innhaldet i artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i EMAS-

forordninga, kontrollere at det ikkje finst prov på manglande etterleving av miljøregelverket. Kontrollørane 

bør nytte konklusjonane til tilsynsstyresmaktene, og bør difor kontakte desse styresmaktene for å få nærmare 

opplysningar om etterlevinga av regelverket. Kontrollørane må kontrollere om han/ho er nøgd på grunnlag av 

den dokumentasjonen som er motteken, t.d. i form av ein skriftleg rapport frå den rette tilsynsstyresmakta. 

Dersom det ikkje er funne prov på manglande etterleving av regelverket, skal dette stadfestast i 

miljøkontrolløren si fråsegn om kontroll- og godkjenningsverksemd (vedlegg VII til EMAS-forordninga). 

Denne fråsegna skal underskrivast av kontrolløren. Kontrolløren pliktar å kontrollere om krava i EMAS-

forordninga er oppfylte ved bruk av vanlege revisjonsmetodar. For å sikre at registreringa av tredjestatsområde 

held same kvalitetsnivå som registreringa av område i EU, kan kontrolløren vurdere å utføre ei 

risikovurdering. 

5.4.8.  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav d) i EMAS-forordninga bør kontrolløren kontrollere om det ligg føre 

relevante klager frå partar som det gjeld, eller om klager er vortne tekne til følgje med positivt resultat. 

5.4.9.  Dei medlemsstatane som utfører tredjestatsregistrering (og dermed òg global registrering), skal vurdere om det 

bør innførast tiltak for å styrkje akkrediteringsprosessen for å sikre at kontrollørar med akkreditering for 

særskilte tredjestatar er kvalifiserte til å kontrollere at organisasjonen oppfyller krava i den gjeldande nasjonale 

lovgjevinga i tredjestaten. 

5.4.10.  Medlemsstatar som utfører global registrering, kan vurdere om det bør innførast særlege føresegner som er 

valfrie, for å styrkje kontrollen med etterlevinga av regelverket og sikre at registreringsprosessen held 

tilsvarande nivå som i EU. Medlemsstatane kan særleg vurdere om dei skal inngå avtaler (bilateral avtale, 

programfråsegn osv.). Slike avtaler kan omfatte ein framgangsmåte for å sikre kommunikasjonen mellom dei 

høvesvise tilsynsstyresmaktene i tredjestaten og i medlemsstaten når det gjeld etterleving av regelverket, og 

for korleis brot på gjeldande lovfesta krav kan meldast til det rette organet i medlemsstaten i tidsrommet 

mellom den innleiande registreringa eller fornyinga og neste fornying. 

5.4.11.  Minst seks veker før kvar kontroll eller godkjenning i ein tredjestat skal miljøkontrolløren sende over 

opplysningar om akkrediteringa eller lisensen sin og om tidspunkt og stad for kontrollen eller godkjenninga, til 

det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der den aktuelle organisasjonen aktar å søkje 

om registrering eller er registrert. I tillegg må kontrolløren eller kontrollørane sende over opplysningar om 

akkrediteringa eller lisensen sin til alle akkrediterings- eller lisensutferdingsorgan i medlemsstatane der dei 

aktuelle områda finst. 

5.4.12.  Dersom ein kontrollør påviser manglande etterleving av regelverket på registreringstidspunktet, skal han/ho 

verken skrive under på EMAS-miljøfråsegna eller den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9 i forordninga. 

5.4.13.  Dersom ein kontrollør oppdagar eit tilfelle av manglande etterleving i tidsrommet då registreringane er gyldige 

eller skal fornyast, kan han/ho melde frå til det rette organet at den organisasjonen som det gjeld, ikkje lenger 

oppfyller EMAS-krava. På tidspunktet for fornying kan han/ho skrive under på den fråsegna som er nemnd i 

artikkel 25 nr. 9, og på den ajourførte EMAS-miljøfråsegna, berre dersom organisasjonen kan dokumentere at 

han har gjort eigna tiltak (dvs. i samarbeid med tilsynsstyresmaktene) for å sikre at regelverket igjen vert 

etterlevd. Dersom organisasjonen ikkje kan påvise overfor kontrolløren at det er gjort tilstrekkelege tiltak for å 

sikre at regelverket igjen vert etterlevd, skal kontrolløren ikkje godkjenne den ajourførte fråsegna, og heller 

ikkje skrive under på EMAS-miljøfråsegna. 

5.5. Registreringsprosessen 

5.5.1.  Organisasjonen bør på eit tidleg stadium ta kontakt med kontrolløren eller kontrollørane og det rette organet 

for å avklare språkspørsmål når det gjeld dei dokumenta som er naudsynte for registreringa, og samstundes ta 

omsyn til krava i artikkel 5 nr. 3 og del D i vedlegg IV til EMAS-forordninga. 

5.5.2.  Organisasjonen skal leggje fram faktiske prov på at dei lovfesta krava vert etterlevde, slik det er gjort greie for 

i avsnitt 5.1.3. 

5.5.3.  Etter å ha oppfylt EMAS-krava, særleg dei som gjeld for registreringsprosessen som er oppført i vedlegg II til 

forordninga, og etter å ha fått EMAS-miljøfråsegna godkjent av ein kontrollør med akkreditering eller lisens, 

skal organisasjonen sende søknadsskjemaet og dei tilhøyrande dokumenta, medrekna vedlegg VI og VII, til 

registrering hjå det rette (leiande) organet.  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/321 

 

5.5.4.  Det rette organet som er ansvarleg for registreringa, skal kontrollere opplysningane i søknaden, og for dette 

føremålet melde frå til det nasjonale akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet og eventuelt til dei andre 

rette organa det gjeld. Dersom det er naudsynt, kan den ansvarlege kontrolløren òg ta del i ei slik 

meldingsutveksling. Vanleg post, e-post eller telefaks kan nyttast, men det bør liggje føre skriftleg 

dokumentasjon på denne meldingsutvekslinga. 

5.5.5.  Akkrediterings- og lisensutferdingsorgana i alle dei aktuelle medlemsstatane skal vurdere kompetansen til 

miljøkontrolløren på grunnlag av dei faktorane som er fastsette i artikkel 20, 21 og 22 i EMAS-forordninga. 

Dersom kompetansen til kontrolløren ikkje er godkjend, kan akkrediterings- og lisensutferdingsorganet krevje 

at kontrolløren skal oppfylle dei relevante krava, og melde frå til det nasjonale rette organet om problemet. Det 

rette organet skal på si side under alle omstende gje akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet ei enkel 

melding om at ein søknad om registrering er motteken, og at det finst område som skal registrerast. Når 

akkrediterings- og lisensutferdingsorganet har motteke ei slik melding, bør dei melde frå til det nasjonale rette 

organet om kva dei har funne ut om den eller dei aktuelle kontrollørane. Alle nasjonale rette organ det gjeld, 

skal melde frå om dette til det leiande rette organet. Dette gjer det lettare for dei rette organa og det leiande 

rette organet å ta ein endeleg kontroll for å fastslå om kontrolløren eller kontrollørane som tek del i 

framgangsmåten for registrering, har akkreditering eller lisens for alle NACE-kodar som er relevante i 

registreringsprosessen. Utan eit slikt minstemål av kommunikasjon mellom dei rette organa og akkrediterings- 

og lisensutferdingsorgana kan tilsynsverksemda verte undergraven. 

5.5.6.  Det rette organet som er ansvarleg for registreringa, skal samordne kontrollen med etterlevinga av regelverket, 

på grunnlag av opplysningar som organisasjonen har sendt over til kontrolløren. Berre i tilfelle der ein 

medlemsstat har gjort særlege avtaler med tredjestatar, som omfattar føresegner som gjer det mogleg for 

medlemsstaten å kontakte tilsynsstyresmakter i tredjestatane, kan medlemsstaten kontrollere direkte med 

tilsynsstyresmaktene i tredjestatane at regelverket vert etterlevd. Dersom dette ikkje er tilfellet, må det rette 

organet skaffe fram faktiske prov eller dokumentasjon på at dei gjeldande lovfesta krava vert oppfylte, frå 

kontrolløren og/eller organisasjonen. 

5.5.7.  Etter at det eventuelt er teke avgjerd om registrering, skal det leiande rette organet melde frå til alle dei 

nasjonale rette organa det gjeld, og desse skal melde frå til dei høvesvise tilsynsstyresmaktene sine. 

5.5.8.  Dersom det er fleire rette organ som er omfatta av ein framgangsmåte for registrering, skal vilkåra om gebyr 

nyttast, slik det er gjort greie for i avsnitt 3.4. 

5.6. Mellombels og endeleg stryking av registreringar 

5.6.1.  Det rette organet skal følgje dei allmenne reglane som er fastsette i EMAS-forordninga med omsyn til 

mellombels og endeleg stryking. 

5.6.2.  Alle klager som gjeld den registrerte organisasjonen, skal meldast til det rette organet. 

5.6.3.  Organisasjonar frå tredjestatar som søkjer om EMAS-registrering og er villige til å innleie ein framgangsmåte 

for registrering, må godta at kontrolløren kan verte beden av dei rette organa om å kontrollere om det kan 

liggje føre grunnar til mellombels eller endeleg stryking i tredjestaten der områda finst, før det vert teke 

avgjerd. Organisasjonen skal samarbeide og gje kontrolløren eller det rette organet svar på alle spørsmål om 

moglege grunnar til ei mellombels eller endeleg stryking. Organisasjonen må òg vere villig til å bere 

kostnadene i samband med det arbeidet som kontrollørane gjer for å klargjere situasjonen. 

5.6.4.  Kontrolløren skal, i alle situasjonar, jamvel når det finst slike avtaler, vere ansvarleg for å kontrollere at dei 

lovfesta krava vert etterlevde. Eventuelle klager og manglande etterleving av krava som kan føre til endeleg 

eller mellombels stryking av registreringa, må takast med når slik etterleving vert kontrollert. 

5.6.5.  Ikkje-statlege organisasjonar som driv verksemd i tredjestaten, kan rådspørjast og nyttast som 

informasjonskjelde. Kontrolløren skal under alle omstende sende over til det rette organet eventuelle relevante 

opplysningar som vert innhenta under kontrollprosessen. 

5.7. Språkspørsmål 

5.7.1.  EMAS-miljøfråsegna og andre relevante dokument skal sendast over på det offisielle språket eller eitt av dei 

offisielle språka til medlemsstaten der det leiande rette organet høyrer heime (artikkel 5 nr. 3). Dersom ein 

organisasjon legg fram ei samla miljøfråsegn med opplysningar om einskilde område, bør opplysningane om 

område i EU òg finnast på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka til medlemsstatane der områda 

finst, og opplysningane om område i tredjestatar bør helst finnast på det offisielle språket eller eitt av dei 

offisielle språka til dei aktuelle tredjestatane. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1179/2012 

av 10. desember 2012 

om fastsettelse av kriterier for når glassgranulat opphører å være avfall i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving 

av visse direktiver(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  En vurdering av en rekke avfallsstrømmer viser at 

gjenvinningsmarkedene for glassgranulat vil dra nytte 

av at det fastsettes særlige kriterier for når glassgranulat 

gjenvunnet fra avfall opphører å være avfall. Nevnte 

kriterier bør sikre et høyt nivå av miljøvern. De bør 

heller ikke berøre tredjestaters klassifisering av 

glassgranulat som avfall. 

2)  Rapporter fra Europakommisjonens felles forsknings-

senter har vist at det finnes et marked for og en 

etterspørsel etter glassgranulat til bruk som utgangs-

materiale i glassproduksjonsindustrien. Glassgranulatet 

bør derfor være tilstrekkelig rent og oppfylle de 

relevante standardene eller spesifikasjonene som kreves 

av glassproduksjonsindustrien. 

3)  De kriteriene som avgjør når glassgranulat opphører å 

være avfall, bør sikre at glassgranulat som stammer fra 

gjenvinning, oppfyller de tekniske kravene til glass-

produksjonsindustrien, etterkommer gjeldende regelverk 

og standarder for produkter og ikke vil få noen generell 

negativ innvirkning på miljøet eller menneskers helse. 

Rapporter fra Europakommisjonens felles forsknings-

senter har vist at de foreslåtte kriteriene for avfall som 

brukes som innsatsmateriale i gjenvinningsprosessen, 

for behandlingsprosessene og -metodene samt for 

glassgranulat som stammer fra gjenvinning, oppfyller 

disse målene, ettersom det forventes at de fører til 

produksjon av granulat som er uten farlige egenskaper, 

og som er tilstrekkelig fritt for komponenter som ikke 

inneholder glass. 

4)  For å sikre at kriteriene blir oppfylt, bør det bestemmes 

at det skal gis opplysninger om glassgranulat som har 

opphørt å være avfall, og at det innføres et styrings-

system. 

5)  For å gi driftsansvarlige mulighet til å tilpasse seg til 

kriteriene som fastsetter når glassgranulat opphører å 

være avfall, bør det gis en rimelig frist før denne 

forordning får anvendelse. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 

11.12.2012, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 174/2013 av 4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 30. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 

2008/98/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter kriterier for når glassgranulat 

beregnet på produksjon av glassmateriale eller -gjenstander i 

omsmeltingsprosesser opphører å være avfall. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 

2008/98/EF anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «glassgranulat» granulat som stammer fra gjenvinning av 

avfallsglass, 

2) «besitter» den fysiske eller juridiske personen som er i 

besittelse av glassgranulatet, 

3) «produsent» den besitteren som overfører glassgranulatet til 

en annen besitter for første gang etter at glassgranulatet har 

opphørt å være avfall, 

4) «importør» en fysisk eller juridisk person etablert i Unionen 

som innfører glassgranulat som har opphørt å være avfall, 

til Unionens tollområde, 

5) «kvalifisert personale» personale som gjennom erfaring og 

utdanning er kvalifisert til å overvåke og vurdere 

egenskaper ved glassgranulat, 

6) «visuell kontroll» kontroll av alle deler av en forsendelse av 

glassgranulat som utføres ved hjelp av menneskelige sanser 

eller ikke-spesialisert utstyr, 

7) «forsendelse» et parti glassgranulat som er beregnet på 

levering fra en produsent til en annen besitter, og som kan 

oppbevares i en eller flere transportenheter, for eksempel 

containere. 

Artikkel 3 

Kriterier for glassgranulat 

Glassgranulat skal opphøre å være avfall ved overføring fra 

produsenten til en annen besitter når alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

1)  Granulatet som stammer fra gjenvinning, oppfyller 

kriteriene fastsatt i vedlegg I avsnitt 1. 

2)  Avfallet som brukes som innsatsmateriale ved gjenvinning, 

oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg I avsnitt 2. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/58/39 
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3)  Avfallet som brukes som innsatsmateriale ved gjenvinning, 

er blitt behandlet i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg 

I avsnitt 3. 

4)  Produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 4 og 5. 

5)  Glassgranulatet er beregnet på produksjon av glassmateriale 

eller -gjenstander i omsmeltingsprosesser. 

Artikkel 4 

Samsvarserklæring 

1.  Produsenten eller importøren skal, for hver forsendelse av 

glassgranulat, utstede en samsvarserklæring i samsvar med 

modellen fastsatt i vedlegg II. 

2.  Produsenten eller importøren skal oversende samsvars-

erklæringen til neste besitter av glassgranulatforsendelsen. 

Produsenten eller importøren skal beholde en kopi av 

samsvarserklæringen i minst ett år etter dens utstedelsesdato og 

skal gjøre den tilgjengelig for vedkommende myndigheter på 

anmodning. 

3.  Samsvarserklæringen kan foreligge i elektronisk form. 

Artikkel 5 

Styringssystem 

1.  Produsenten skal innføre et styringssystem som er egnet 

til å vise at kriteriene nevnt i artikkel 3 er oppfylt. 

2.  Styringssystemet skal omfatte et sett av dokumenterte 

framgangsmåter for hvert av følgende aspekter: 

a)  overvåking av kvaliteten på glassgranulatet som stammer 

fra gjenvinningen som fastsatt i vedlegg I avsnitt 1 

(herunder prøvetaking og analyse), 

b)  mottakskontroll av avfall som brukes som innsatsmateriale 

ved gjenvinning som fastsatt i vedlegg I avsnitt 2, 

c)  overvåking av behandlingsprosesser og -metoder beskrevet 

i vedlegg I avsnitt 3, 

d)  tilbakemelding fra kunder om hvorvidt glassgranulatet 

oppfyller kvalitetskravene, 

e)  oppbevaring av resultatene av overvåkingen utført i 

henhold til bokstav a)-c), 

f)  gjennomgåelse og forbedring av styringssystemet, 

g)  opplæring av personalet. 

3.  Styringssystemet skal også for hvert kriterium foreskrive 

de særlige overvåkingskravene som er angitt i vedlegg I. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1), som 

er akkreditert i samsvar med nevnte forordning, eller en 

miljøkontrollør, som definert i artikkel 2 nr. 20 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009( 2 ), 

som er akkreditert eller har fått lisens i samsvar med nevnte 

forordning, skal kontrollere at styringssystemet oppfyller 

kravene i denne artikkel. Kontrollen skal utføres hvert tredje år. 

Bare kontrollører med følgende akkreditering eller lisens basert 

på NACE-kodene som angitt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1893/2006( 3 ), skal anses å ha 

tilstrekkelig særskilt erfaring til å utføre kontrollen nevnt i 

denne forordning: 

— * NACE-kode 38 (Innsamling, behandling, disponering og 

gjenvinning av avfall), eller 

— * NACE-kode 23.1 (Produksjon av glass og 

glassprodukter). 

5.  Importøren skal kreve at leverandørene innfører et 

styringssystem som oppfyller kravene i nr. 1, 2 og 3 i denne 

artikkel, og som er blitt kontrollert av en uavhengig ekstern 

kontrollør. 

Leverandørens styringssystem skal sertifiseres av et 

samsvarsvurderingsorgan som er akkreditert av et akkredi-

teringsorgan som etter en fagfellevurdering er godkjent for 

denne virksomheten av organet nevnt i artikkel 14 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, eller av en miljøkontrollør som er 

akkreditert eller har fått lisens av et akkrediterings- eller 

lisensutstedende organ i henhold til forordning (EF)  

nr. 1221/2009, som også er godkjent etter en fagfellevurdering i 

henhold til artikkel 31 i nevnte forordning. 

Kontrollører som ønsker å drive virksomhet i tredjestater, må 

oppnå en særskilt akkreditering eller lisens i samsvar med 

spesifikasjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008 eller 

forordning (EF) nr. 1221/2009 sammen med kommisjons-

beslutning 2011/832/EU(4). 

6.  Produsenten skal på anmodning gi vedkommende 

myndigheter tilgang til styringssystemet. 

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 11. juni 2013. 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(3) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

(4) EUT L 330 av 14.12.2011, s. 25. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kriterier for glassgranulat 

Kriterier Krav til egenkontroll 

Avsnitt 1. Kvalitet på glassgranulat som stammer fra gjenvinning 

1.1  Glassgranulatet skal være i samsvar med en kundespesifikasjon, en industrispesifikasjon eller 

en standard for direkte bruk i produksjonen av glassmateriale eller -gjenstander ved omsmelting 

i glassproduksjonsanlegg. 

Kvalifisert personale skal kontrollere at hver enkelt forsendelse oppfyller den relevante spesifikasjonen. 

1.2  Innholdet av følgende komponenter som ikke inneholder glass, skal være: 

— Jernholdige metaller: ≤ 50 ppm, 

— Ikke-jernholdige metaller: ≤ 60 ppm, 

— Uorganiske stoffer som ikke inneholder metaller eller glass: 

 < 100 ppm for glassgranulat med størrelse > 1 mm, 

 < 1 500 ppm for glassgranulat med størrelse ≤ 1 mm, 

 Organiske stoffer: ≤ 2 000 ppm. 

 Eksempler på uorganiske stoffer som ikke inneholder metall eller glass, er keramikk, stein, 

porselen, ildfast keramikk. 

 Eksempler på organiske stoffer er papir, gummi, plast, tekstiler, tre. 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse. 

Med jevne mellomrom, som kan revurderes dersom det gjøres vesentlige endringer i driftsmetoden, skal 

representative prøver av glassgranulatet analyseres gravimetrisk for å måle det samlede innholdet av komponenter 

som ikke inneholder glass. Innholdet av komponenter som ikke inneholder glass, skal analyseres ved veiing etter at 

materiale er frasortert mekanisk eller manuelt (avhengig av hva som passer) etter nøye visuell kontroll. 

Ved fastsettelse av passende hyppighet for overvåking ved prøvetaking skal det tas hensyn til følgende faktorer: 

— Det forventede variasjonsmønsteret (for eksempel som vist ved historiske resultater). 

— Den iboende risikoen for variasjoner i kvaliteten på glassavfall som brukes som innsatsmateriale ved 

gjenvinning og eventuell etterfølgende behandling. Ubrukt avfallsglass med forutsigbar sammensetning behøver 

ikke å overvåkes like ofte. Avfallsglass fra blandet avfallsinnsamling kan behøve hyppigere overvåking. 

— Selve overvåkingsmetodens nøyaktighet. 

— Hvor nær ovennevnte grenser den andelen komponenter som ikke inneholder glass, ligger. 

Framgangsmåten for fastsettelse av overvåkingshyppighet bør dokumenteres som ledd i styringssystemet og bør 

være tilgjengelig for revisjon. 

1.3  Glassgranulatet skal ikke framvise noen av de farlige egenskapene oppført i vedlegg III til 

direktiv 2008/98/EF. Glassgranulatet skal oppfylle konsentrasjonsgrensene fastsatt i 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1), og skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene fastsatt i 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004(2). 

Kvalifisert personale skal utføre en visuell kontroll av hver forsendelse. Dersom det ved visuell kontroll vekkes 

mistanke om mulige farlige egenskaper, skal det treffes ytterligere egnede overvåkningstiltak, f.eks. prøvetaking og 

prøving, dersom det er hensiktsmessig. 

Personalet skal ha fått opplæring om mulige farlige egenskaper som kan være knyttet til glassgranulat, og om 

materialets komponenter eller egenskaper gjør det mulig å gjenkjenne de farlige egenskapene. 

Framgangsmåten for gjenkjenning av farlige materialer skal dokumenteres i styringssystemet. 
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Kriterier Krav til egenkontroll 

Avsnitt 2. Avfall som benyttes som innsatsmateriale ved gjenvinning 

2.1  Bare avfall fra innsamling av gjenvinnbart emballasjeglass, plateglass eller blyfritt servise kan 

brukes som innsatsmateriale. Det innsamlede avfallsglasset kan utilsiktet inneholde mindre 

mengder av andre glasstyper. 

Mottakskontroll av alt mottatt avfall som inneholder glass (ved visuell kontroll) og av medfølgende dokumentasjon, 

skal utføres av kvalifisert personale som har fått opplæring i å gjenkjenne avfall som inneholder glass, og som ikke 

oppfyller kriteriene i dette avsnitt. 

2.2  Avfall som inneholder glass, og som kommer fra blandet fast kommunalt avfall eller fra 

sykehusavfall, skal ikke brukes som innsatsmateriale. 

2.3  Farlig avfall skal ikke benyttes som innsatsmateriale. 

Avsnitt 3. Behandlingsprosesser og -metoder 

3.1  Avfallet som inneholder glass skal være samlet inn, separert og behandlet, og skal fra dette 

tidspunktet være atskilt fra alle andre typer avfall. 

3.2  All behandling, som knusing, sortering, separering eller rengjøring, som er nødvendig for å 

forberede glassgranulatet for direkte bruk (gjennom omsmelting) i produksjonen av 

glassmateriale eller -gjenstander, skal være avsluttet. 

 

(1) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 

(2) EUT L 229 av 30.4.2004, s. 1. 
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VEDLEGG II 

Erklæring om samsvar med kriteriene for når avfall opphører å være avfall, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 

1. Produsent/importør av glassgranulatet: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

Faks: 

E-post: 

2. a)  Navn på eller kode for glassgranulatkategorien, i samsvar med en industrispesifikasjon eller standard: 

b)  De viktigste tekniske bestemmelsene i industrispesifikasjonen eller standarden, herunder overholdelse av 

produktkvalitetskravene for produkter som har opphørt å være avfall, for komponenter som ikke inneholder 

glass, det vil si innholdet av jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, uorganiske stoffer som ikke 

inneholder metall eller glass, samt organiske stoffer: 

3. Forsendelsen av glassgranulatet er i samsvar med industrispesifikasjonen eller standarden nevnt i nr. 2. 

4. Forsendelsens vekt i kg: 

5. Produsenten av glassgranulatet anvender et styringssystem som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 

1179/2012, som er blitt kontrollert av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan eller av en miljøkontrollør, 

eventuelt av en uavhengig ekstern kontrollør dersom glassgranulatet har opphørt å være avfall når det 

importeres til Unionens tollområde. 

6. Forsendelsen av glassgranulatet oppfyller kriteriene nevnt i nr. 1-3 i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 1179/2012. 

7. Materialet i denne forsendelsen er beregnet utelukkende på direkte bruk i produksjonen av glassmateriale eller  

-gjenstander i omsmeltingsprosesser. 

8. Erklæring fra produsent/importør av glassgranulatet: 

Jeg bekrefter herved at ovennevnte opplysninger er fullstendige og korrekte. 

Navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 



Nr. 58/328 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 70/2012 

av 18. januar 2012 

om statistiske oppgaver over godstransport på vei 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 om 

statistiske oppgaver over godstransport på vei( 2 ) er 

betydelig endret flere ganger. Ettersom det skal gjøres 

ytterligere endringer, bør forordningen av klarhetshen-

syn omarbeides. 

2) For at Kommisjonen skal kunne utføre de oppgaver den 

er pålagt innenfor rammen av den felles 

transportpolitikken, bør den ha til rådighet 

sammenlignbare, pålitelige, samordnede, regelmessige 

og fullstendige statistiske opplysninger om omfanget og 

utviklingen av godstransport på vei med kjøretøyer som 

er registrert i Unionen, og om utnyttelsesgraden for 

kjøretøyene som benyttes til denne transporten. 

3) Det må utarbeides en omfattende regional statistikk 

både om selve godstransporten og om kjøretøyenes 

turer. 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 3.2.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 13 av 27.2.2014, s. 31. 

(1) Europaparlamentets holdning av 1. desember 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. desember 2011. 

(2) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1. 

4) Det må derfor sørges for at regionalt opprinnelses- og 

bestemmelsessted for transport innenfor Unionen angis 

på samme måte som for nasjonal transport, og at det 

etableres en kopling mellom godstransporten og 

kjøretøyenes turer ved å måle utnyttelsesgraden for 

kjøretøyer som benyttes til denne transporten. 

5) I samsvar med nærhetsprinsippet kan etablering av 

felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 

harmoniserte opplysninger, bedre nås på unionsplan, 

mens opplysningene vil bli innhentet i den enkelte 

medlemsstat i regi av de organer og institusjoner som 

har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 

av 11. mars 2009 om europeisk statistikk( 3 ) gir en 

referanseramme for bestemmelsene i denne forordning, 

særlig dem som gjelder tilgang til kildene for 

administrative data, kostnadseffektiviteten i bruken av 

tilgjengelige ressurser og fortrolig behandling av 

statistiske opplysninger. 

7) Anonymiserte primærdata må oversendes for å kunne 

vurdere om resultatene generelt sett er nøyaktige. 

8) Det er viktig å sørge for tilfredsstillende spredning av 

statistiske opplysninger. 

9) På grunn av Maltas geografiske beliggenhet, de korte 

veitransportstrekningene, det begrensede veinettet og 

den uforholdsmessig store byrden det ville være for 

maltesiske myndigheter å innhente slike opplysninger, 

bør det gjøres unntak for Malta. 

10) For å ta hensyn til den økonomiske og tekniske 

utviklingen bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

  

(3) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

2017/EØS/58/40 
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samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte delegeres til Kommisjonen når det 

gjelder oppdatering av vedlegg I del 1, bortsett fra 

eventuelle endringer av valgfriheten for de nødvendige 

opplysningene, og når det gjelder tilpasning av vedlegg 

II–VII. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessig samråd i 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. 

11) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. 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 medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Hver medlemsstat skal utarbeide unionsstatistikk over 

godstransport på vei med veigående motorvogner for 

godstransport som er registrert i vedkommende medlemsstat, og 

over turer med slike kjøretøyer. 

2.  Denne forordning skal ikke gjelde for godstransport på vei 

med 

a)  veigående motorvogner for godstransport med tillatt 

totalvekt eller dimensjoner over de grenser som normalt er 

tillatt i medlemsstatene, 

b)  landbrukskjøretøyer, militære kjøretøyer og kjøretøyer som 

tilhører sentrale eller lokale myndigheter, unntatt veigående 

motorvogner for godstransport som tilhører offentlige 

foretak, særlig jernbaneforetak. 

Hver medlemsstat kan unnlate å anvende denne forordning på 

veigående motorvogner for godstransport med nyttelast eller 

største tillatte totalvekt under en viss grense. Denne grensen 

kan ikke overstige 3,5 tonn i nyttelast eller 6 tonn i største 

tillatte totalvekt for én enkelt motorvogn. 

3.  Denne forordning skal ikke gjelde for Malta så lenge 

antallet maltesiskregistrerte veigående motorvogner for 

godstransport med tillatelse til å drive internasjonal 

godstransport på vei ikke overstiger 400 kjøretøyer. For det 

formål skal Malta hvert år innen utgangen av mars det 

påfølgende året gi Eurostat melding om antall veigående 

motorvogner for godstransport med tillatelse til å drive 

internasjonal godstransport på vei. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «godstransport på vei» all transport av gods med en 

veigående motorvogn for godstransport, 

b) «veigående motorvogn» veigående kjøretøy med motor som 

eneste framdriftsmiddel, og som normalt benyttes til 

person- eller godstransport på vei eller til trekking på vei av 

kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport, 

c) «veigående kjøretøy for godstransport» veigående kjøretøy 

som utelukkende eller primært er beregnet på godstransport 

(lastebil, tilhenger, semitrailer), 

d) «veigående motorvogn for godstransport» enhver 

enkeltstående veigående motorvogn eller kombinasjon av 

veigående kjøretøyer, dvs. vogntog eller semitrailer-

vogntog, som er beregnet på godstransport, 

e) «lastebil» stivt veigående kjøretøy som utelukkende eller 

primært er beregnet på godstransport, 

f) «trekkbil» veigående motorvogn som utelukkende eller 

primært er beregnet på å trekke andre veigående kjøretøyer 

som ikke er motordrevne (hovedsakelig semitrailere), 

g) «tilhenger» veigående kjøretøy for godstransport som er 

beregnet på å bli trukket av en veigående motorvogn, 

h) «semitrailer» veigående kjøretøy for godstransport som er 

uten foraksel, og som er slik utformet at en del av 

kjøretøyet og en betydelig del av lastens vekt hviler på 

trekkbilen, 

i) «semitrailervogntog» trekkbil som er koplet til en 

semitrailer, 

j) «vogntog» veigående motorvogn for godstransport som er 

koplet til en tilhenger, eller et semitrailervogntog med en 

ekstra tilhenger, 

k) «registrert» å være innført i et register over veigående 

motorvogner som føres av et offentlig organ i en 

medlemsstat, uansett om registreringen skjer i forbindelse 

med utlevering av kjennemerke eller ikke. 

 Dersom transporten finner sted med en kombinasjon av 

veigående motorvogner, dvs. vogntog eller 

semitrailervogntog, der den veigående motorvognen for 

godstransport og tilhengeren eller semitraileren er registrert 

i forskjellige stater, skal kjøretøykombinasjonen anses som 

registrert i staten der den veigående motorvognen for 

godstransport er registrert, 

l) «nyttelast» største tillatte godsvekt fastsatt av 

vedkommende myndighet i staten der kjøretøyet er 

registrert.  
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 Når den veigående motorvognen for godstransport er et 

vogntog som består av en lastebil med tilhenger, er 

nyttelasten for vogntoget summen av lastebilens og 

tilhengerens nyttelast, 

m) «største tillatte totalvekt» summen av vekten av kjøretøyet 

(eller kjøretøykombinasjonen) når det står stille i driftsklar 

stand, og den lastevekt som tillates av vedkommende 

myndighet i staten der kjøretøyet er registrert, 

n) «Eurostat» det kontor i Kommisjonen som har ansvar for å 

utføre Kommisjonens oppgaver med hensyn til å utarbeide 

unionsstatistikk. 

Artikkel 3 

Datainnsamling 

1.  Medlemsstatene skal samle inn statistiske opplysninger 

om 

a)  kjøretøyet, 

b)  turen, 

c)  godset. 

2.  De statistiske variablene for hvert område, deres 

definisjoner og klassifiseringsnivåene som benyttes til 

inndelingen, er oppført i vedlegg I-VII. 

3.  Når medlemsstatene fastsetter hvilken metode som skal 

benyttes til å samle inn statistiske opplysninger, skal de unnlate 

å innføre formaliteter på grensene mellom medlemsstatene. 

4.  For å ta hensyn til den økonomiske og tekniske 

utviklingen skal Kommisjonen om nødvendig gis myndighet til 

å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 når det 

gjelder oppdatering av vedlegg I del 1, bortsett fra eventuelle 

endringer av valgfriheten for de nødvendige opplysningene. 

For å ta hensyn til den økonomiske og tekniske utviklingen skal 

Kommisjonen om nødvendig også gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 når det gjelder 

tilpasning av vedlegg II–VII. 

Når Kommisjonen utøver sin myndighet i henhold til dette 

nummer, skal den sikre at eventuelle vedtatte delegerte 

rettsakter ikke medfører en betydelig økning av den 

administrative byrden for medlemsstatene og oppgavegiverne. 

Artikkel 4 

De statistiske resultatenes nøyaktighet 

Medlemsstatene skal sørge for at metodene for innhenting og 

behandling av statistiske opplysninger er utformet på en slik 

måte at de statistiske resultatene som oversendes i samsvar med 

denne forordning, er så nøyaktige at Kommisjonen har 

sammenlignbare, pålitelige, synkroniserte, regelmessige og 

fullstendige statistiske opplysninger til rådighet, samtidig som 

det tas hensyn til veitransportstrukturen i medlemsstatene. 

For det formål som er angitt iførste ledd, skal Kommisjonen 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta nærmere tekniske 

bestemmelser om nøyaktigheten i de nødvendige statistiske 

opplysningene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 5 

Oversendelse av statistiske resultater til Eurostat 

1.  Medlemsstatene skal hvert kvartal oversende Eurostat 

behørig verifiserte primærdata for variablene som er nevnt i 

artikkel 3 og oppført i vedlegg I, uten å oppgi navn, adresse 

eller registreringsnummer. 

Oversendelsen skal eventuelt også omfatte opplysninger fra 

foregående kvartaler dersom tidligere oversendte opplysninger 

var foreløpige. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta nærmere bestemmelser om oversendelse av 

opplysningene nevnt i nr. 1, herunder statistiske tabeller basert 

på disse opplysningene når det er hensiktsmessig. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 9 nr. 2. 

3.  Oversendelse av opplysningene som er nevnt i nr. 1, skal 

finne sted innen fem måneder etter utløpet av hver kvartalsvise 

observasjonsperiode. 

Den første oversendelsen skal gjelde første kvartal i 1999. 

Artikkel 6 

Spredning av statistiske resultater 

Statistikk over godstransport på vei skal spres innen  

12 måneder etter utløpet av den aktuelle perioden. 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta 

bestemmelser om spredning av statistikk over godstransport på 

vei, herunder om statistikkens struktur og innhold. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 7 

Rapporter 

1.  Medlemsstatene skal senest på datoen for første 

kvartalsvise oversendelse av opplysninger framlegge for 

Eurostat en rapport om metodene som er benyttet i forbindelse 

med innsamlingen av de statistiske opplysningene. 

Medlemsstatene skal også oversende Eurostat nærmere 

opplysninger om eventuelle vesentlige endringer i metodene 

som er benyttet ved innhenting av de statistiske opplysningene. 

2.  Medlemsstatene skal hvert år informere Eurostat om 

størrelsen på utvalgene, frafallsprosenten og de viktigste 

statistiske resultatenes pålitelighet i form av standardavvik eller 

konfidensintervaller.  
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3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 og deretter 

hvert tredje år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om gjennomføringen av denne forordning. Rapporten 

skal særlig evaluere de oversendte opplysningenes kvalitet, 

datainnsamlingsmetodene og den administrative byrden for 

medlemsstatene og oppgavegiverne. Rapporten skal om 

nødvendig ledsages av forslag til endring av listen over 

variabler, idet det tas hensyn til resultatene fra relaterte 

prosjekter, særlig om luftforurensning som skyldes 

godstransport på vei. 

Artikkel 8 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 3 nr. 4 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 23. februar 2012. Kommisjonen skal utarbeide en rapport 

om delegeringen av myndighet 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 utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 4 kan til 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 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 3 nr. 4 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse 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 innsigelser. Denne fristen kan forlenges med 

to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 9 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til i forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1172/98 oppheves. 

Henvisninger til den opphevde forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IX. 

Artikkel 11 

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 Strasbourg, 18. januar 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg I LISTE OVER VARIABLER OG TILLEGG OM METODE 

Vedlegg II KLASSIFISERING AV AKSELKONFIGURASJONER 

Vedlegg III KLASSIFISERING AV TURTYPER 

Vedlegg IV KLASSIFISERING AV GODS 

Vedlegg V KLASSIFISERING AV KATEGORIENE AV FARLIG GODS 

Vedlegg VI KLASSIFISERING AV LASTETYPER 

Vedlegg VII KODING AV LASTE- OG LOSSESTEDER ETTER STAT OG REGION 

Vedlegg VIII OPPHEVET FORORDNING MED ENDRINGER 

Vedlegg IX SAMMENLIGNINGSTABELL 

 ______  
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VEDLEGG I 

Del 1 

LISTE OVER VARIABLER 

A1.  Variabler for kjøretøyet 

A2.  Variabler for turen 

A3.  Variabler for godset (i et enkelttransportoppdrag) 

A1.  VARIABLER FOR KJØRETØYET 

I henhold til definisjonen i forordningens artikkel 2 bokstav d) er veigående motorvogn for godstransport enhver 

enkeltstående veigående motorvogn eller kombinasjon av veigående kjøretøyer, dvs. vogntog eller 

semitrailervogntog, som er beregnet på godstransport. 

Følgende variabler for kjøretøyet skal oppgis: 

1.  muligheten til å benytte kjøretøyet til kombinert transport (valgfritt), 

2.  akselkonfigurasjonen i henhold til vedlegg II (valgfritt), 

3.  alderen på den veigående motorvognen (lastebil eller trekkbil) i antall år (fra førstegangsregistrering), 

4.  største tillatte totalvekt, i 100 kg, 

5.  nyttelast, i 100 kg, 

6.  transportørens næringsgruppe (firesifret nivå) i NACE Rev. 2 (valgfritt)(1), 

7.  transporttype (for en annens regning/for egen regning), 

8.  totalt antall kjørte kilometer i undersøkelsesperioden, 

8.1.  med last, 

8.2.  uten last (omfatter også turer med trekkbil uten semitrailer) (valgfritt), 

9.  vektingen av kjøretøyene, som benyttes for å få fullstendige resultater fra primærdataene dersom 

datainnsamlingen skjer ved tilfeldig utvalg. 

Konfigurasjonsendringer 

Når en veigående motorvogn som er utvalgt til undersøkelsen, er en lastebil som gjennom hele 

undersøkelsesperioden brukes alene, dvs. uten tilhenger, utgjør den i seg selv det veigående kjøretøyet for 

godstransport. 

Når en veigående motorvogn som er utvalgt til undersøkelsen, er en trekkbil – som vil ha en semitrailer tilkoplet – 

eller en lastebil med tilkoplet tilhenger, skal imidlertid de opplysninger som kreves i henhold til denne forordning, 

gjelde for hele det veigående kjøretøyet for godstransport. I dette tilfellet kan det forekomme 

konfigurasjonsendringer i løpet av undersøkelsesperioden (en lastebil kan tilkoples eller bytte tilhenger i løpet av 

perioden, eller en trekkbil kan bytte semitrailer). I et slikt tilfelle må de ulike konfigurasjonene registreres, og 

opplysningene om kjøretøyet må oppgis for hver tur. Dersom det ikke er mulig å registrere de ulike 

konfigurasjonene, registreres imidlertid de variabler for kjøretøyet som svarer til konfigurasjonen ved 

begynnelsen av den første turen med last i undersøkelsesperioden, eller som svarer til den konfigurasjon som 

benyttes mest i den aktuelle perioden.  

  

(1) Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet i Den europeiske union. 
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Endring av transporttype 

På samme måte kan transporten, alt etter turtype, utføres enten som transport for egen regning eller som transport 

for en annens regning, og transporttypen må registreres for hver tur. Dersom det ikke er mulig å registrere disse 

endringene, skal det imidlertid for variabelen «transporttype» oppgis den transporttype som benyttes mest. 

A2.  VARIABLER FOR TUREN 

I undersøkelsesperioden benyttes den veigående motorvognen for godstransport enten til turer uten last 

(lastebilen, tilhengeren eller semitraileren inneholder verken gods eller tom emballasje og er derfor «fullstendig 

tom») eller til turer med last (lastebilen, tilhengeren eller semitraileren inneholder enten gods eller tom 

emballasje, og tom emballasje utgjør en egen type gods). Tilbakelagt distanse med last for en veigående 

motorvogn for godstransport er avstanden mellom første lastested og siste lossested (der den veigående 

motorvognen for godstransport losses helt). En tur med last kan derfor omfatte flere enkelttransportoppdrag. 

Følgende variabler skal oppgis for hver tur: 

1.  turtype i samsvar med klassifiseringen i vedlegg III, 

2.  vekten av gods som transporteres i løpet av turen eller på hver strekning av turen, bruttovekt i 100 kg, 

3.  lastested (for den veigående motorvognen for godstransport på en tur med last): 

– definisjon: lastested er det første stedet der gods lastes om bord i en veigående motorvogn for 

godstransport som tidligere var fullstendig tom (eller stedet der en trekkbil koples til en semitrailer med 

last). For en tur uten last er det lossestedet for den sist avsluttede turen med last (begrepet «stedet der tur 

uten last begynner»), 

– koding: lastestedet kodes i samsvar med vedlegg VII, 

4.  lossested (for den veigående motorvognen for godstransport på en tur med last): 

– definisjon: lossested er det siste stedet der gods losses av en veigående motorvogn for godstransport som 

deretter er fullstendig tom (eller stedet der en trekkbil koples fra en semitrailer). For en tur uten last er det 

lastestedet for den påfølgende turen med last (begrepet «stedet der tur uten last slutter»), 

– koding: lossestedet kodes i samsvar med vedlegg VII, 

5.  tilbakelagt distanse: faktisk tilbakelagt distanse, unntatt den distanse som tilbakelegges av den veigående 

motorvognen for godstransport mens den transporteres av et annet transportmiddel, 

6.  tonnkilometer utført i løpet av turen, 

7.  transittstater (høyst fem), kodet i samsvar med vedlegg VII, 

8.  eventuelt lastested der den veigående motorvognen lastes over på et annet transportmiddel i samsvar med 

vedlegg VII (valgfritt), 

9.  eventuelt lossested der den veigående motorvognen losses av et annet transportmiddel i samsvar med 

vedlegg VII (valgfritt), 

10.  opplysning om hvorvidt den veigående motorvognen for godstransport er «fullastet» (mulighet 2) eller «ikke 

fullastet» (mulighet 1) under den aktuelle turen, uttrykt som maksimalt utnyttet lastevolum under turen 

(mulighet 0 er vedtatt brukt for turer uten last) (valgfritt). 

A3.  VARIABLER FOR GODSET (i et enkelttransportoppdrag) 

Under en tur med last kan det utføres flere enkelttransportoppdrag, som defineres som en transport av én type 

gods (med henvisning til et bestemt klassifiseringsnivå) mellom laste- og lossestedet.  
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Følgende variabler skal oppgis om et enkelttransportoppdrag under en tur med last: 

1.  godstype i samsvar med et inndelingsnivå som viser til en relevant klassifisering (se vedlegg IV), 

2.  godsets vekt, bruttovekt i 100 kg, 

3.  en eventuell klassifisering av godset som farlig i samsvar med hovedkategoriene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods(1), angitt i vedlegg V til 

denne forordning, 

4.  lastetype som angitt i vedlegg VI (valgfritt), 

5.  godsets lastested, kodet i samsvar med vedlegg VII, 

6.  godsets lossested, kodet i samsvar med vedlegg VII, 

7.  tilbakelagt distanse: faktisk tilbakelagt distanse, unntatt den distanse som tilbakelegges av den veigående 

motorvognen for godstransport mens den transporteres av et annet transportmiddel. 

Transportoppdrag utført i løpet av en «oppsamlings- eller distribusjonstur» (turtype 3) 

For denne type tur, med flere laste- og/eller lossesteder, er det praktisk talt umulig å be transportørene beskrive 

enkelttransportoppdragene. 

Når turer er identifisert som denne turtypen, settes det vanligvis opp et fiktivt enkelttransportoppdrag på grunnlag 

av opplysningene om hele turen. 

Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om sin definisjon av denne turtypen og redegjøre for de 

forenklingene den er nødt til å benytte seg av i forbindelse med innhenting av opplysninger om tilsvarende 

transportoppdrag. 

Del 2 

TILLEGG OM METODE 

Turer med last og enkelttransportoppdrag 

Alt etter hvilken medlemsstat det gjelder, innhentes opplysninger om transport på grunnlag av 

– enten en beskrivelse av hvert enkelttransportoppdrag (med tilleggsopplysninger om turer uten last), 

– eller en beskrivelse av de turer som gjennomføres med kjøretøyet for å utføre disse enkelttransportoppdragene. 

Under en tur med last utføres i de aller fleste tilfeller bare ett enkelttransportoppdrag med 

– én type lastet gods (med henvisning til den klassifisering av gods som er i bruk, i dette tilfellet de 20 gruppene som 

er avledet av NST-nomenklaturen)(2), 

– ett sted for lasting av godset, 

– ett sted for lossing av godset. 

I dette tilfellet er de to metodene helt likeverdige, og uansett hvilken metode som benyttes, gjør de innhentede 

opplysningene det mulig å beskrive både 

– godstransporten (samtlige enkelttransportoppdrag), 

– turene med kjøretøyene som benyttes til denne transporten, med nærmere opplysninger om kjøretøyenes kapasitet 

og utnyttelsen av denne kapasiteten (tur med last og med utnyttelseskoeffisient, tur uten last).  

  

(1) EUT L 260 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) NST: Standardisert varenomenklatur for transportstatistikk. 
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I henhold til denne forordning skal både godstransporten og kjøretøyenes turer beskrives, men det er ikke ønskelig å 

pålegge transportørene en altfor stor økning i statistikkbyrden ved å be dem gi detaljerte beskrivelser av 

godstransporten og kjøretøyenes turer. 

Medlemsstatenes statistikkontorer må derfor gjennom kodingen av spørreskjemaene kunne rekonstruere de 

opplysninger som ikke uttrykkelig kreves fra transportørene, på grunnlag av opplysningene de innhenter enten om 

«enkelttransportoppdraget» eller om «kjøretøyenes turer». 

Problemet oppstår når flere enkelttransportoppdrag utføres i løpet av en tur med last, fordi 

– det er flere laste- og/eller lossesteder for godset (men i begrenset antall, for ellers vil dette være «oppsamlings- eller 

distribusjonsturer», som skal behandles på en egen måte). I dette tilfellet skal de forskjellige laste- og/eller 

lossestedene registreres for å kunne foreta en direkte beregning av utførte tonnkilometer i løpet av turen, og 

statistikkontoret kan dermed rekonstruere enkelttransportoppdragene, 

 og/eller 

– det transporteres flere ulike typer gods i løpet av en tur med last, noe som vanligvis ikke registreres i statistikken, 

siden bare godstypen (den eneste eller den viktigste) kreves oppgitt. I dette tilfellet godtas informasjonstapet, og 

medlemsstater som benytter seg av en slik forenkling, skal gjøre Kommisjonen uttrykkelig oppmerksom på dette. 

 ______  
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VEDLEGG II 

KLASSIFISERING AV AKSELKONFIGURASJONER 

Når det benyttes en kombinasjon av kjøretøyer, beregnes antall aksler for hele vogntoget, dvs. akslene på lastebilen 

eller trekkbilen pluss akslene på tilhengeren eller semitraileren. 

Følgende akselkategorier skal tas med: 

 Koding 

1.  Antall aksler på enkeltkjøretøyer (lastebiler):  

2 120 

3 130 

4 140 

annet 199 

2.  Antall aksler på kombinasjoner av kjøretøyer (lastebil og tilhenger):  

2+1 221 

2+2 222 

2+3 223 

3+2 232 

3+3 233 

annet 299 

3.  Antall aksler på kombinasjoner av kjøretøyer (trekkbil og semitrailer):  

2+1 321 

2+2 322 

2+3 323 

3+2 332 

3+3 333 

annet 399 

4.  Trekkbil alene 499 
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VEDLEGG III 

KLASSIFISERING AV TURTYPER 

1.  Tur med last som omfatter ett enkelttransportoppdrag. 

2.  Tur med last som omfatter flere transportoppdrag, men som ikke anses som en oppsamlings- eller distribusjonstur. 

3.  Tur med last på oppsamlings- eller distribusjonstur. 

4.  Tur uten last. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

KLASSIFISERING AV GODS 

  NST 2007  

Hovedgruppe Beskrivelse 

01 Landbruks-, jakt- og skogbruksprodukter; fisk og andre fiskeprodukter 

02 Kull og lignitt; råolje og naturgass 

03 Metallholdige malmer og andre produkter fra bryting og utvinning; torv, uran og thorium 

04 Nærings- og nytelsesmidler 

05 Tekstiler og tekstilprodukter; lær og lærprodukter 

06 Tre og produkter av tre og kork (unntatt møbler); varer av strå og flettematerialer; papirmasse, papir og 

papirprodukter; trykksaker og innspilte medier 

07 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

08 Kjemiske stoffer, kjemiske produkter og kunstige og syntetiske fibrer; gummi- og plastprodukter; 

kjernebrensel 

09 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

10 Metaller; metallprodukter, unntatt maskiner og utstyr 

11 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted; kontor- og datamaskiner; elektriske maskiner og apparater ikke 

nevnt annet sted; radio-, fjernsyns- og kommunikasjonsutstyr; medisinske instrumenter, 

presisjonsinstrumenter og optiske instrumenter; ur og klokker 

12 Transportutstyr 

13 Møbler; andre produserte varer ikke nevnt annet sted 

14 Sekundærråstoffer; kommunalt avfall og annet avfall 

15 Post, pakker 

16 Utstyr og materiell som brukes ved godstransport 

17 Gods som flyttes ved flytting av husholdninger og kontorer; bagasje som transporteres atskilt fra 

passasjerene; motorvogner som flyttes for reparasjon; annet ikke-markedsrettet gods ikke nevnt annet sted 

18 Samlastet gods: ulike varetyper som transporteres sammen 

19 Uidentifiserbart gods: Varer som av en eller annen grunn ikke kan identifiseres, og som derfor ikke kan 

fordeles på gruppe 1–16 

20 Annet gods ikke nevnt annet sted 

 ______  
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VEDLEGG V 

KLASSIFISERING AV KATEGORIENE AV FARLIG GODS 

1 Eksplosive stoffer 

2 Gasser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk 

3 Brannfarlige væsker 

4.1 Brannfarlige faste stoffer 

4.2 Selvantennende stoffer 

4.3 Stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann 

5.1 Oksiderende stoffer 

5.2 Organiske peroksider 

6.1 Giftige stoffer 

6.2 Infeksjonsfremmende stoffer 

7 Radioaktivt materiale 

8 Etsende stoffer 

9 Diverse farlige stoffer 

 ______  
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VEDLEGG VI 

KLASSIFISERING AV LASTETYPER(*) 

0 Flytende bulklast (ingen fraktenhet) 

1 Tørr bulklast (ingen fraktenhet) 

2 Store transportcontainere 

3 Andre transportcontainere 

4 Gods på pall 

5 Forhåndsbuntet gods 

6 Flyttbare motordrevne enheter 

7 Andre flyttbare enheter 

8 (Reservert) 

9 Andre lastetyper 

______ 

  

(*)  De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa – «Codes for types of cargo, packages and packaging 

materials», rekommandasjon 21 vedtatt av Arbeidsgruppen for forenkling av framgangsmåtene i internasjonal 

handel. Genève, mars 1986. 
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VEDLEGG VII 

KODING AV LASTE- OG LOSSESTEDER ETTER STAT OG REGION 

1.  Laste- og lossesteder skal kodes som følger: 

a)  regional oppdeling til nivå 3 i nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) for medlemsstater, 

b)  lister over administrative regioner framskaffet av den berørte tredjestat for stater som ikke er medlemmer, men 

som er avtaleparter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), dvs. Island, 

Liechtenstein og Norge, 

c)  tobokstavskode i ISO 3166 for andre tredjestater. De vanligste kodene er angitt i tabellen i punkt 2 b) i dette 

vedlegg. 

2.  Ved kodingen av transittstater (vedlegg I punkt A.2.7) skal følgende koder benyttes: 

a)  tobokstavskode i NUTS i henhold til tabellen nedenfor for medlemsstater, 

b)  tobokstavskode i ISO 3166 for andre stater. De vanligste kodene er angitt i tabellen nedenfor. 

TABELL OVER LANDKODER 

a)  Medlemsstater (tilsvarer tobokstavskoden i NUTS) 

Land Kode 

Belgia BE 

Bulgaria BG 

Den tsjekkiske republikk CZ 

Danmark DK 

Tyskland DE 

Estland EE 

Irland IE 

Hellas GR 

Spania ES 

Frankrike FR 

Italia IT 

Kypros CY 

Latvia LV 

Litauen LT 

Luxembourg LU 

Ungarn HU 

Malta MT 

Nederland NL 

Østerrike AT 

Polen PL 

Portugal PT 

Romania RO 
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Land Kode 

Slovenia SI 

Slovakia SK 

Finland FI 

Sverige SE 

Det forente kongerike UK 

Merk: statene er oppført i offisiell EU-rekkefølge. 

b)  Andre stater (tobokstavskode i ISO 3166) 

Land Kode 

Albania AL 

Bosnia-Hercegovina BA 

Hviterussland BY 

Sveits CH 

Kroatia HR 

Island IS 

Liechtenstein LI 

Moldova MD 

Montenegro ME 

Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia MK(1) 

Norge NO 

Serbia RS 

Russland RU 

Tyrkia TR 

Ukraina UA 

Merk: statene er oppført alfabetisk etter kode. 

(1) Foreløpig kode som ikke på noen måte foregriper den endelige betegnelsen på denne staten, som vil bli vedtatt etter 

avslutningen av forhandlingene som for tiden pågår om dette i De forente nasjoner. 
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VEDLEGG VIII 

OPPHEVET FORORDNING MED ENDRINGER 

Rådsforordning (EF) nr. 1172/98 

(EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2691/1999 

(EFT L 326 av 18.12.1999, s. 39) 

 

Punkt 10.15 i vedlegg II til tiltredelsesakten fra 2003 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 561) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1) 

Bare vedlegg II punkt 27 

Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1) 

Bare punkt 8.5 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 

(EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1) 

Bare artikkel 13 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 

(EFT L 290 av 8.11.2007, s. 14) 

Bare artikkel 2 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 399/2009 

(EUT L 126 av 21.5.2009, s. 9) 

 

 ______  
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VEDLEGG IX 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 1172/98 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 første til fjortende strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)-n) 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 5 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 5 nr. 4 — 

Artikkel 5 nr. 5 — 

Artikkel 6 Artikkel 6 

Artikkel 7 nr. 1 og 2 Artikkel 7 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 nr. 3 — 

Artikkel 8 — 

— Artikkel 8 

Artikkel 10 nr. 1 og 2 Artikkel 9 nr. 1 og 2 

Artikkel 10 nr. 3 — 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 10 

Artikkel 12 Artikkel 11 

Vedlegg A-G Vedlegg I-VII 

— Vedlegg VIII 

— Vedlegg IX 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 317/2013 

av 8. april 2013 

om endring av vedleggene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, 

(EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 med hensyn til den internasjonale standard for 

utdanningsgruppering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 

9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og 

arbeidskraftkostnader(2), særlig artikkel 11, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av  

9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 

i Fellesskapet(3), særlig artikkel 4, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 452/2008 av 23. april 2008 om utarbeiding og utvikling av 

statistikk over utdanning og livslang læring(4), særlig artikkel 6 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innføring av et oppdatert klassifiseringssystem som tar 

hensyn til utviklingen og endringene på utdannings-

området, er av vesentlig betydning for Kommisjonens 

løpende arbeid med å sikre relevant europeisk statistikk. 

2) De forente nasjoners organisasjon for utdanning, 

vitenskap og kultur (UNESCO) har revidert den 

versjonen av den internasjonale standard for 

utdanningsgruppering (ISCED) som hittil er blitt brukt 

(ISCED 1997), for å sikre at den er i samsvar med 

utviklingen innen politikk og strukturer på området 

utdanning og opplæring. 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 9.4.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 13 av 27.2.2014, s. 33. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

(2) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 10. 

(3) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(4) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 227. 

3) For at utdanningsstatistikk skal være internasjonalt 

sammenlignbar, må medlemsstatene og unionsinsti-

tusjonene bruke utdanningsklassifiseringer som er i 

samsvar med den reviderte internasjonale standard for 

utdanningsgruppering av 2011 (heretter kalt «ISCED 

2011»), som ble vedtatt av UNESCO-medlemsstatene 

på deres 36. generalkonferanse i november 2011. 

4) Innføringen av en revidert internasjonal standard for 

utdanningsgruppering gjør det nødvendig å endre visse 

henvisninger til ISCED, ISCED 97 og ISCED 1997 

samt en rekke relevante rettsakter. 

5) Følgende rettsakter må derfor endres: Kommisjons-

forordning (EF) nr. 1983/2003 av 7. november 2003 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til  

listen over primærmålvariabler( 5 ), kommisjonsforord-

ning (EF) nr. 1738/2005 av 21. oktober 2005 om 

endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn 

til definisjonen og overføringen av opplysninger om 

lønnsstruktur(6), kommisjonsforordning (EF) nr. 698/2006 

av 5. mai 2006 om gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av 

statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader  

og lønn(7), kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 

25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn  

til kodingen som skal benyttes ved overføring av  

data fra og med 2006, og bruk av delutvalg til 

innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen 

av referansekvartaler(8) og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 823/2010 av 17. september 2010 om gjennomføring 

  

(5) EUT L 298 av 17.11.2003, s. 34. 

(6) EUT L 279 av 22.10.2005, s. 32. 

(7) EUT L 121 av 6.5.2006, s. 30. 

(8) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57. 

2017/EØS/58/41 
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av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk 

over utdanning og livslang læring med hensyn til 

statistikk over voksnes deltaking i livslang læring(1). 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar  

med uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 

Fotnote 19 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1983/2003 skal 

lyde: 

«ISCED 2011: internasjonal standard for utdanningsgruppering, 

2011.» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1738/2005 

I forordning (EF) nr. 1738/2005 gjøres følgende endringer: 

1) «ISCED 97» erstattes med «ISCED 2011» gjennomgående 

i vedleggene. 

2)  I vedlegg I skal variabel 2.5 lyde: 

 «Oppnådd utdanningsnivå (ISCED 2011)». 

3)  I vedlegg II skal variabel 2.5 lyde: 

 «Oppnådd utdanningsnivå (ISCED 2011) 

 Denne variabelen gjelder det høyeste fullførte 

utdanningsnivået lønnstakeren har i henhold til den 

internasjonale standarden for utdanningsgruppering, 2011-

utgaven (ISCED 2011). Uttrykket «fullført utdanning» 

betyr at det er utstedt et eksamensbevis eller diplom, 

  

(1) EUT L 246 av 18.9.2008, s. 33. 

dersom slike beviser utstedes. Dersom eksamensbevis eller 

diplom ikke blir utstedt, innebærer dette uttrykket full 

deltaking i all undervisning. 

 Gruppene av koder som skal benyttes, er definert i 

gjennomføringsbestemmelsene for lønnsstrukturunder-

søkelsen.» 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 698/2006 

I forordning (EF) nr. 698/2006 gjøres følgende endringer: 

I vedleggets avsnitt 2.1 nr. 2 erstattes henvisningen til 

«utdanningsnivå (ISCED 0 til 6)» med «oppnådd utdannings-

nivå (ISCED 2011, nivå 0–8)». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 377/2008 

I forordning (EF) nr. 377/2008 gjøres følgende endringer: 

Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 823/2010 

I forordning (EF) nr. 823/2010 gjøres følgende endringer: 

Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 6 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra referanseåret som starter 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endring av forordning (EF) nr. 377/2008 

1)  I vedlegg III skal anvisningene for koding av variablene «HATLEVEL», «HATFIELD» og «HATYEAR» lyde: 

Navn Kolonne Periodisitet Kode Beskrivelse Filter/merknader 

«HATLEVEL 197/199 KVARTALSVIS  Oppnådd utdanningsnivå (1) Alle personer fra 

15 år og oppover 

000 Ingen formell utdanning 

eller lavere enn ISCED 1 

100 ISCED 1 

200 ISCED 2 (herunder ISCED 

3-programmer med mindre 

enn to års varighet) 

302 ISCED 3-program med to 

års varighet eller mer, 

påfølgende (dvs. tilgang 

bare til neste ISCED 3-

program) 

303 ISCED 3-program med to 

års varighet eller mer, 

avsluttet eller tilgang bare til 

ISCED 4 

304 ISCED 3 med tilgang til 

ISCED 5, 6 eller 7 

300 ISCED 3-program med to 

års varighet eller mer, uten 

mulighet til å skille om de 

gir tilgang til andre ISCED-

nivåer 

400 ISCED 4 

500 ISCED 5 

600 ISCED 6 

700 ISCED 7 

800 ISCED 8 

999 Ikke relevant (barn under 

15 år) 

Blank Svar mangler 

HATYEAR 200/203 ÅRLIG  Året da dette nivået ble 

fullført 

HATLEVEL = 100-

800 

 Angi året da høyeste 

utdanningsnivå ble fullført, 

med fire sifre 

9999 Ikke relevant (HATLEVEL 

≠ 100-800) 

Blank Svar mangler 
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Navn Kolonne Periodisitet Kode Beskrivelse Filter/merknader 

HATVOC 204 KVARTALSVIS  Type utdanning på dette 

nivået 

HATLEVEL = 300-

400 og 

1 Generell (15 ≤ ALDER ≤ 34 

eller 

2 Yrkesrettet (ALDER > 34 og 

REFYEAR – 

HATYEAR ≤ 15)) 

9 Ikke relevant (HATLEVEL 

≠ 300-400 eller (ALDER > 

34 og REFYEAR – 

HATYEAR > 15)) 

 

Blank Svar mangler  

HATFIELD 205/208 ÅRLIG  Fagområde for dette nivået HATLEVEL = 300-

800 og 

0000-

9998 

Nivå 1 i klassifiseringen av 

fagområder for utdanning 

og opplæring (2) 

(15 ≤ ALDER ≤ 34 

eller 

9999 Ikke relevant (HATLEVEL 

≠ 300-800 eller (ALDER > 

34 og REFYEAR – 

HATYEAR > 15)) 

(ALDER > 34 og 

REFYEAR – 

HATYEAR ≤ 15)) 

Blank Svar mangler  

(1) Høyeste fullførte utdanningsnivå som definert i ISCED 2011, kodet på grunnlag av ISCED-kartlegginger som oversendes 

Eurostat. 

(2) Eller undernivåer i klassifiseringen av fagområder for utdanning og opplæring.» 

2)  I vedlegg III skal variabelen «EDUCFILD» og anvisningene for koding av variabelen «EDUCLEVL» lyde: 

Navn Kolonne Periodisitet Kode Beskrivelse Filter/merknader 

«EDUCLEVL 209 KVARTALSVIS  Nivå på utdanningen (1) EDUCSTAT = 1 eller 3 

1 ISCED 1 

2 ISCED 2 

3 ISCED 3 

4 ISCED 4 

5 ISCED 5 

6 ISCED 6 

7 ISCED 7 

8 ISCED 8 

9 Ikke relevant 

(EDUCSTAT ≠ 1 eller 3) 

Blank Svar mangler 

EDUCVOC 210 KVARTALSVIS  Type utdanning EDUCLEVL = 3-4 

1 Generell 
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Navn Kolonne Periodisitet Kode Beskrivelse Filter/merknader 

   2 Yrkesrettet  

   9 Ikke relevant 

(EDUCLEVL ≠ 3-4) 

 

   Blank Svar mangler  

(1) Kodet på grunnlag av ISCED-kartlegginger som oversendes Eurostat.» 
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VEDLEGG II 

Endring av forordning (EF) nr. 823/2010 

1)  I vedlegg I skal anvisningene for koding av variablene «HATLEVEL», «HATFIELD» «HATYEAR», 

«HATVOC», «HATOTHER», «HATOTHER_LEVEL», «HATOTHER_VOC», «HATOTHER_FIELD», 

«HATCOMP» og «HATCOMPHIGH» lyde: 

Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

«HATLEVEL  OPPNÅDD UTDANNINGSNIVÅ 

(Høyeste fullførte utdanningsnivå som definert i 

ISCED 2011, kodet på grunnlag av ISCED-

kartlegginger som oversendes Eurostat) 

Alle 

 000 Ingen formell utdanning eller lavere enn ISCED 

1 

 

 100 ISCED 1  

 200 ISCED 2 (herunder ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 

 

 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  

 800 ISCED 8  

 – 1 Intet svar  

HATFIELD  FAGOMRÅDE FOR HØYESTE 

FULLFØRTE UTDANNINGSNIVÅ 

HATLEVEL = 300-800 

0000-9998 Nivå 1 i klassifiseringen av fagområder for 

utdanning og opplæring (1) 

(1) eller undernivåer i klassifiseringen av 

fagområder for utdanning og opplæring, med 

nærmere opplysninger i håndboken om 

voksenopplæringsundersøkelser nevnt i artikkel 

6 

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300-800)  

HATYEAR  ÅRET DA DET HØYESTE 

UTDANNINGSNIVÅET BLE FULLFØRT 

HATLEVEL ≠ 000, – 1 

 Fire sifre Angi året da høyeste nivå av utdanning eller 

opplæring ble fullført, med fire sifre 
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Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATLEVEL = 000, – 1)  

HATVOC  TYPE HØYESTE FULLFØRTE UT-

DANNINGSNIVÅ 

HATLEVEL = 300-400 

og (REFYEAR – 

HATYEAR) ≤ 20 

 1 Allmennutdanning  

 2 Yrkesrettet utdanning  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300-400 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20 

 

HATOTHER 

(valgfritt) 

 ANNEN FORMELL UTDANNING ELLER 

OPPLÆRING FULLFØRT INNENFOR ET 

ANNET FAGOMRÅDE ENN DET SOM ER 

ANGITT UNDER «HATLEVEL» 

HATLEVEL = 300-800 

og (REFYEAR – 

HATYEAR) ≤ 20 

 1 Ja  

 2 Nei  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300-800 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20 

 

HATOTHER_LEVEL 

(valgfritt) 

 Nivå for formell utdanning HATOTHER = 1 

 300-800 Angis som HATLEVEL  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1)  

HATOTHER_VOC 

(valgfritt) 

 Type formell utdanning HATOTHER = 1 og 

HATOTHER_LEVEL = 

300-400 

 1-2 Angis som HATVOC  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller 

HATOTHER_LEVEL ≠ 300-400) 

 

HATOTHER_FIELD 

(valgfritt) 

 Fagområde for formell utdanning HATOTHER = 1 og 

HATOTHER_LEVEL = 

300-800 

 0000-9998 Angis som HATFIELD  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller 

HATOTHER_LEVEL ≠ 300-800) 

 

HATCOMP 

(valgfritt) 

 GODKJENNING AV FERDIGHETER OG 

KOMPETANSE 

Alle 

 1 Ja, godkjenning gitt  

 2 Ja, behandling av godkjenning pågår  

 3 Nei  

 – 1 Intet svar  
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Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

HATCOMPHIGH 

(valgfritt) 

 GODKJENNING AV FERDIGHETER OG 

KOMPETANSE GIR ADGANG TIL 

FORMELL UTDANNING PÅ HØYERE 

NIVÅ ENN DET SOM ER NEVNT UNDER 

«HATLEVEL» 

HATCOMP = 1,2 og 

HATLEVEL ≠ 000, – 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATCOMP ≠ 1,2 eller 

HATLEVEL = 000, – 1)» 

 

2)  I vedlegg I skal anvisningene for koding av variablene «DROPHIGH», «DROPLEVEL» og «DROPVOC» lyde: 

Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

«DROPHIGH  FRAFALL FRA FORMELL UTDANNING 

PÅ HØYERE NIVÅ ENN DET SOM ER 

NEVNT UNDER «HATLEVEL» 

HATLEVEL ≠ 000, – 1 

og (REFYEAR – 

HATYEAR) ≤ 20 

 1 Ja  

 2 Nei  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (HATLEVEL = 000, – 1 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20) 

 

DROPLEVEL  Nivå for ikke fullført formell utdanning (som 

definert i ISCED 2011) 

DROPHIGH = 1 

 200 ISCED 2 (herunder ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 

 

 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  

 800 ISCED 8  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (DROPHIGH ≠ 1)  



Nr. 58/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

DROPVOC 

(valgfritt) 

 TYPE IKKE FULLFØRT FORMELL 

UTDANNING 

DROPLEVEL = 300-400 

og (REFYEAR – 

HATYEAR) ≤ 20 

 1 Allmennutdanning  

 2 Yrkesrettet utdanning  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (DROPLEVEL ≠ 300-400 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20» 

 

3)  I vedlegg I skal anvisningene for koding av variablene «FEDLEVEL», «FEDFIELD» og «FEDVOC» lyde: 

Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

«FEDLEVEL  Nivå for seneste formelle utdannings-

aktivitet (som definert i ISCED 2011) 

FEDNUM ≥ 1 

 100 ISCED 1  

 200 ISCED 2 (herunder ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 

 

 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  

 800 ISCED 8  

 – 2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDFIELD  Fagområde for seneste formelle utdannings-

aktivitet 

FEDNUM ≥ 1 og 

FEDLEVEL = 300-800 

0000-9998 Nivå 1 i klassifiseringen av fagområder for 

utdanning og opplæring (1) 

(1) eller undernivåer i klassifiseringen av 

fagområder for utdanning og opplæring, med 

nærmere opplysninger i håndboken om 

voksenopplæringsundersøkelser nevnt i  

artikkel 6 

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller 

FEDLEVEL ≠ 300-800 
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Variabelnavn og status Kode Beskrivelse Filter 

FEDVOC  Type seneste formelle utdanningsaktivitet FEDLEVEL = 300-400 

 1 Allmennutdanning  

 2 Yrkesrettet utdanning  

 – 1 Intet svar  

 – 2 Ikke relevant (FEDLEVEL ≠ 300-400)»  

4)  I vedlegg II, «Utvalgs- og nøyaktighetskrav», nr. 3 skal indikatoren «Deltaking i ikke-formell utdanning og 

opplæring av personer med høy utdanning (ISCED 5-6)» lyde «Deltaking i ikke-formell utdanning og opplæring av 

personer med høy utdanning (ISCED 5-8)». 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/17/EU 

av 13. juni 2012 

om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF og 

2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50, 

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) Foretak utvider stadig sin virksomhet utenfor de 

nasjonale grensene og benytter de muligheter det indre 

marked tilbyr. Tverrnasjonale konserner og mange 

omstruktureringer, for eksempel fusjoner og delinger, 

berører selskaper fra forskjellige medlemsstater. Det er 

derfor en økende etterspørsel etter tilgang til opplys-

ninger om selskaper i tverrnasjonal sammenheng. 

Offisielle opplysninger om selskaper er imidlertid ikke 

alltid umiddelbart tilgjengelige på tvers av landegren-

sene. 

2) I ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 

om offentlighet angående filialer opprettet i en 

medlemsstat av visse former for selskaper som er 

underlagt en annen medlemsstats lovgivning(3) fastsettes 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 16.6.2012, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 13 av 27.2.2014, s. 34. 

(1) EUT C 248 av 25.8.2011, s. 118. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. februar 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. mai 2012. 

(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36. 

listen over dokumenter og opplysninger som selskaper 

skal offentliggjøre i filialens register. Registrene har 

imidlertid ingen juridisk forpliktelse til å utveksle 

opplysninger om utenlandske filialer. Dette medfører 

rettslig usikkerhet for tredjemann ettersom et selskaps 

filial fortsatt vil kunne drive virksomhet selv om 

selskapet er slettet fra registeret. 

3) Hendelser som fusjoner over landegrensene har gjort 

daglig samarbeid mellom foretaksregistre nødvendig. I 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/56/EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over 

landegrensene av selskaper med begrenset ansvar(4) skal 

registrene samarbeide over landegrensene. Det finnes 

imidlertid ingen etablerte kommunikasjonskanaler som 

kan framskynde framgangsmåtene, bidra til å løse 

språkproblemer og øke rettssikkerheten. 

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av 

16. september 2009 om samordning av de garantier som 

kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

traktatens artikkel 54 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det 

formål å gjøre garantiene likeverdige( 5 ) sikrer blant 

annet at dokumenter og opplysninger som lagres i 

registeret, gjøres tilgjengelige på papir eller elektronisk. 

Borgere og selskaper er imidlertid fortsatt nødt til å søke 

land for land i registeret, særlig fordi det nåværende 

frivillige samarbeidet mellom registrene har vist seg 

ikke å være tilstrekkelig. 

  

(4) EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1. 

(5) EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. 

 Merknad: Tittelen på direktiv 2009/101/EF er endret for å ta 

hensyn til omnummereringen av artiklene i traktaten om 

opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 5 i 

Lisboa-traktaten; den opprinnelige henvisningen var til traktatens 

artikkel 48 annet ledd. 

2017/EØS/58/42 
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5) I Kommisjonens melding om en rettsakt for det felles 

marked ble sammenkoplingen av sentrale registre, 

handelsregistre og foretaksregistre identifisert som et 

nødvendig tiltak for å skape et mer forretningsvennlig 

rettslig og skattemessig miljø. Sammenkoplingen bør 

bidra til å fremme europeiske foretaks konkurranseevne 

ved å redusere den administrative byrden og øke 

rettssikkerheten og dermed gjøre det lettere å komme ut 

av den globale økonomiske og finansielle krisen, som er 

et av de prioriterte målene i Europa 2020-strategien. 

Den bør også forbedre kommunikasjonen over 

landegrensene mellom registre ved bruk av nyskap-

ninger på området informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi. 

6) I rådets konklusjoner av 25. mai 2010 om sammen-

kopling av foretaksregistre ble det bekreftet at en bedre 

tilgang til ajourførte og pålitelige opplysninger om 

selskaper vil kunne øke tilliten til markedet, bidra til 

oppgang og styrke europeiske foretaks kon-

kurranseevne. 

7) Europaparlamentet understreket i sin resolusjon av 

7. september 2010 om sammenkopling av foretaks-

registre( 1 ) at prosjektets nytteverdi for den videre 

integrasjonen av Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde bare kan utnyttes dersom alle 

medlemsstatene deltar i nettverket. 

8) I henhold til den flerårige handlingsplanen for europeisk 

e-justis for 2009-2013(2) skal det utvikles en europeisk 

e-justis-portal («portalen») som skal fungere som det 

eneste europeiske elektroniske tilknytningspunkt til 

rettslige opplysninger, retts- og forvaltningsorganer, 

registre, databaser og andre tjenester, og 

sammenkoplingen av sentrale registre, handelsregistre 

og foretaksregistre anses som viktig. 

9) Tilgangen til forretningsopplysninger på tvers av 

landegrensene om selskaper og deres filialer opprettet i 

andre medlemsstater kan bare forbedres dersom alle 

medlemsstatene muliggjør elektronisk kommunikasjon 

mellom registre og overfører opplysninger til de enkelte 

brukerne på en standardisert måte i hele Unionen ved 

hjelp av identisk innhold og samvirkende teknologier. 

Registrenes samvirkingsevne bør sikres ved at 

medlemsstatenes registre («nasjonale registre») tilbyr 

tjenester som utgjør grensesnittet til den europeiske 

sentrale plattformen («plattformen»). Plattformen bør 

være et sentralisert sett av informasjonstek-

nologiverktøy som integrerer tjenester og danner et 

felles grensesnitt. Dette grensesnittet bør anvendes av 

alle nasjonale registre. Plattformen bør også tilby 

tjenester som utgjør et grensesnitt til portalen som skal 

fungere som det europeiske elektroniske 

tilknytningspunkt, og til de valgfrie tilknytnings-

punktene som medlemsstatene har opprettet. 

Plattformen bør bare anses som et middel for å kople 

sammen registre og ikke som en særskilt enhet som har 

  

(1) EUT C 308 E av 20.10.2011, s. 1. 

(2) EUT C 75 av 31.3.2009, s. 1. 

status som juridisk person. På grunnlag av entydig 

identifikasjon bør plattformen kunne formidle 

opplysninger fra de enkelte medlemsstatenes registre til 

andre medlemsstaters vedkommende registre i et 

standardisert meldingsformat (en elektronisk form for 

meldinger som utveksles mellom informasjons-

teknologisystemer, for eksempel xml) og på det 

relevante språket. 

10) Formålet med dette direktiv er ikke å opprette en 

sentralisert registerdatabase som lagrer viktige 

opplysninger om selskaper. På tidspunktet for 

gjennomføringen av systemet for sammenkopling av 

sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre 

(«registersammenkoplingssystemet») bør bare det settet 

av opplysninger som er nødvendig for at plattformen 

skal fungere på riktig måte, fastsettes. Dette settet av 

opplysninger bør særlig omfatte driftsopplysninger, 

ordbøker og ordlister. Det bør fastsettes idet det tas 

hensyn til behovet for å sikre en effektiv drift av 

registersammenkoplingssystemet. Disse opplysningene 

bør brukes til å gjøre det mulig for plattformen å utøve 

sine funksjoner, og de bør aldri gjøres offentlig 

tilgjengelige i direkte form. Dessuten bør plattformen 

verken endre innholdet i de opplysningene om selskaper 

som er lagret i de nasjonale registrene, eller de 

opplysningene om selskaper som overføres gjennom 

registersammenkoplingssystemet. 

11) Ettersom målet for dette direktiv ikke er å harmonisere 

de nasjonale systemene for sentrale registre, 

handelsregistre og foretaksregistre, er medlemsstatene 

ikke forpliktet til å endre sine interne registersystemer, 

særlig ikke når det gjelder forvaltning og lagring av 

opplysninger, gebyrer samt bruk og offentliggjøring av 

opplysninger for nasjonale formål. 

12) Innenfor rammen av dette direktiv vil portalen ved hjelp 

av plattformen behandle forespørsler fra enkeltbrukere 

som gjelder de opplysningene som er lagret i de 

nasjonale registrene om selskaper og deres filialer 

opprettet i andre medlemsstater. Dette vil gjøre det 

mulig å framlegge søkeresultatene på portalen, herunder 

de forklarende beskrivelsene som finnes på alle 

offisielle språk i Unionen, og som angir de tilgjengelige 

opplysningene. For å øke vernet av tredjemann i andre 

medlemsstater bør dessuten grunnleggende 

opplysninger om den rettslige gyldigheten av 

dokumenter og opplysninger som er offentliggjort i 

henhold til medlemsstatenes lovgivning i samsvar med 

direktiv 2009/101/EF, være tilgjengelige på portalen. 

13) Medlemsstatene bør kunne opprette én eller flere 

valgfrie tilknytningspunkter, noe som kan ha 

innvirkning på bruken og driften av plattformen. 

Kommisjonen bør derfor underrettes om opprettelsen av 

tilknytningspunkter og om alle viktige endringer i 

driften av disse, særlig om stenging. Slik underretning 

bør på ingen måte begrense medlemsstatenes myndighet 

med hensyn til opprettelsen og driften av de valgfrie 

tilknytningspunktene. 
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14) Selskaper og deres filialer opprettet i andre 

medlemsstater bør ha en entydig identifikasjon som gjør 

det mulig utvetydig å identifisere dem innenfor 

Unionen. Denne identifikasjonen skal anvendes til 

kommunikasjon mellom registrene gjennom register-

sammenkoplingssystemet. Selskaper og filialer bør 

derfor ikke være forpliktet til å angi den entydige 

identifikasjonen i brevene eller bestillingsblankettene 

som er nevnt i direktiv 89/666/EØF og 2009/101/EF. De 

bør fortsatt anvende sine nasjonale registreringsnumre 

til sine egne kommunikasjonsformål. 

15) Det bør være mulig å opprette en klar kopling mellom 

selskapets register og registrene for dets filialer 

opprettet i andre medlemsstater, som består i utveksling 

av opplysninger om innledning og avslutning av 

framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling 

i selskapet og om selskapets sletting fra registeret, 

dersom dette får juridiske følger i medlemsstaten der 

selskapets register føres. Selv om medlemsstatene bør 

kunne bestemme hvilke framgangsmåter de vil anvende 

med hensyn til filialer som er registrert på deres område, 

bør de som minstekrav sikre at avviklede selskapers 

filialer slettes fra registeret uten unødig opphold og 

eventuelt etter avvikling av den berørte filialen. Denne 

forpliktelsen bør ikke gjelde for filialer av selskaper 

som er blitt slettet fra registeret, men som har en juridisk 

etterfølger, for eksempel i forbindelse med enhver 

endring av selskapets juridiske form, en fusjon eller 

deling eller en flytting av dets forretningskontor over 

landegrensene. 

16) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på en filial som er 

opprettet i en medlemsstat av et selskap som ikke er 

underlagt en medlemsstats lovgivning, som fastsatt i 

artikkel 7 i direktiv 89/666/EØF. 

17) Direktiv 2005/56/EF bør endres for å sikre at 

kommunikasjonen mellom registre skjer gjennom 

registersammenkoplingssystemet. 

18) Medlemsstatene bør sikre at opplysninger som er innført 

i registrene om selskaper, ved eventuelle endringer 

ajourføres uten unødig opphold. Ajourføringen bør 

vanligvis offentliggjøres innen 21 dager etter 

mottakelsen av den fullstendige dokumentasjonen av 

disse endringene, herunder lovlighetskontrollen i 

henhold til nasjonal lovgivning. Denne fristen bør 

forstås slik at det kreves at medlemsstatene gjør en 

rimelig innsats for å overholde fristen som er fastsatt i 

dette direktiv. Den bør ikke få anvendelse på de 

regnskapsdokumentene som selskaper er forpliktet til å 

framlegge for hvert regnskapsår. Dette unntaket er 

berettiget fordi de nasjonale registrene er overbelastet i 

rapporteringsperiodene. I henhold til de alminnelige 

rettsprinsippene som er felles for alle medlemsstatene, 

bør fristen på 21 dager midlertidig oppheves ved force 

majeure. 

19) Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjemann 

utvikle og/eller drive plattformen, bør dette skje i 

samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet 

som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 

alminnelige budsjett( 1 ). Det bør sikres at 

medlemsstatene i egnet utstrekning deltar i denne 

prosessen ved at det fastsette tekniske spesifikasjoner 

for offentlig innkjøp ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 5 i 

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 gjennomfø-

ringsmyndighet(2). 

20) Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjemann drive 

plattformen, bør det sikres kontinuitet i tjenesteytingen 

fra registersammenkoplingssystemet og et egnet 

offentlig tilsyn med driften av plattformen. Nærmere 

regler for den operative forvaltningen av plattformen 

bør vedtas ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedtatt 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

Medlemsstatene bør under alle omstendigheter delta i 

driften av hele systemet gjennom en regelmessig dialog 

mellom Kommisjonen og medlemsstatenes repre-

sentanter om spørsmålene som gjelder driften av 

registersammenkoplingssystemet og videreutviklingen 

av det. 

21) Sammenkoplingen av sentrale registre, handelsregistre 

og foretaksregistre forutsetter en samordning av 

nasjonale systemer med ulike tekniske særtrekk. Dette 

innebærer vedtakelse av tekniske tiltak og 

spesifikasjoner som skal ta hensyn til forskjeller mellom 

registrene. For å sikre ensartede vilkår for gjennomfø-

ringen av dette direktiv bør Kommisjonen tildeles 

gjennomføringsmyndighet for å behandle disse tekniske 

og driftsmessige spørsmålene. Denne myndigheten bør 

utøves i samsvar med framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

22) Dette direktiv bør ikke begrense medlemsstatenes rett til 

å innkreve gebyrer for tilgang til opplysninger om 

selskaper gjennom registersammenkoplingssystemet, 

dersom slike gebyrer kreves i henhold til nasjonal 

lovgivning. Tekniske tiltak og spesifikasjoner for 

registersammenkoplingssystemet bør derfor gjøre det 

mulig å innføre betalingsmetoder. I denne forbindelse 

bør det i dette direktiv ikke velges særskilte tekniske 

løsninger på forhånd, ettersom betalingsmetodene bør 

fastsettes når gjennomføringsrettsaktene skal vedtas, 

idet det tas hensyn til allment tilgjengelige 

nettbetalingstjenester. 

23) Det kunne være ønskelig for tredjestater å ha mulighet 

til å delta i registersammenkoplingssystemet i 

framtiden. 

  

(1) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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24) En rimelig løsning med hensyn til finansieringen av 

registersammenkoplingssystemet innebærer at både 

Unionen og dens medlemsstater deltar i finansieringen 

av dette systemet. Medlemsstatene bør bære den 

finansielle byrden knyttet til tilpasning av de nasjonale 

registrene til systemet, mens de sentrale delene – 

plattformen og portalen som fungerer som et europeisk 

elektronisk tilknytningspunkt – bør finansieres over en 

relevant budsjettpost på Unionens alminnelige budsjett. 

For å utfylle visse ikke-vesentlige bestemmelser i dette 

direktiv bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

innkreving av gebyrer for mottakelse av selskapsopplys-

ninger. Dette berører ikke de nasjonale registrenes 

mulighet for å innkreve gebyrer, men det kan innebære 

et tilleggsgebyr til samfinansiering av vedlikehold og 

drift av plattformen. Det er særlig viktig at Kommi-

sjonen gjennomfører egnede samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør når den forbereder og utarbeider 

delegerte rettsakter, sikre at de relevante dokumentene 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte oversendes til 

Europaparlamentet og Rådet. 

25) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger  

og om fri utveksling av slike opplysninger( 1 ) og 

europaparlaments- og 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(2) får anvendelse på behandlingen av 

personopplysninger, herunder elektronisk overføring av 

personopplysninger innenfor medlemsstatene. Enhver 

behandling av personopplysninger som foretas av 

medlemsstatenes registre, Kommisjonen og eventuelt en 

tredjemann som deltar i driften av plattformen, bør skje 

i samsvar med disse rettsaktene. Gjennomfø-

ringsrettsaktene som skal vedtas i forbindelse med 

registersammenkoplingssystemet, bør ved behov sikre et 

slikt samsvar, særlig ved å fastsette de relevante 

oppgavene og ansvarsområdene som påhviler alle de 

berørte deltakerne, og de organisatoriske og tekniske 

reglene som gjelder for dem. 

26) Registersammenkoplingssystemet krever at medlems-

statene foretar de nødvendige tilpasningene, som særlig 

består i utvikling av et grensesnitt som knytter de 

enkelte registrene til plattformen slik at systemet kan tas 

i bruk. Dette direktiv bør derfor fastsette en forlenget 

frist for medlemsstatenes innarbeiding og anvendelse av 

bestemmelsene om den tekniske driften av dette 

systemet. Denne fristen bør være etter Kommisjonens 

vedtakelse av alle gjennomføringsrettsaktene om de 

tekniske tiltakene og spesifikasjonene for 

registersammenkoplingssystemet. Fristen for 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

innarbeidingen og anvendelsen av dette direktiv når det 

gjelder den tekniske driften av registersammen-

koplingssystemet, bør være tilstrekkelig lang til at 

medlemsstatene kan gjennomføre de nødvendige 

rettslige og tekniske tilpasninger for å sikre at dette 

systemet kan tas i full bruk innen rimelig tid. 

27) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende deler av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget. 

28) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 

og overholdes de prinsipper som er fastsatt i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig artikkel 8, der det er fastsatt at enhver har rett til 

vern av personopplysninger om seg selv. 

29) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre 

tilgangen til forretningsopplysninger på tvers av 

landegrensene, å sikre at ajourførte opplysninger lagres i 

filialenes register og å opprette klare kommuni-

kasjonskanaler mellom registre ved registrering på tvers 

av landegrensene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av omfanget og 

virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

30) Direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF bør 

derfor endres. 

31) EUs datatilsynsmann ble hørt i samsvar med artikkel 28 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avgav en 

uttalelse 6. mai 2011(4) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 89/666/EØF 

I direktiv 89/666/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nye numre lyde: 

 «3.  Dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 2 

nr. 1 skal gjøres offentlig tilgjengelige gjennom systemet 

med sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre som er opprettet i samsvar med artikkel 4a 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF 

av 16. september 2009 om samordning av de garantier som 

kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

  

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(4) EUT C 220 av 26.7.2011, s. 1. 
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traktatens artikkel 54 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det 

formål å gjøre garantiene likeverdige(*) («register-

sammenkoplingssystemet»). Artikkel 3b og artikkel 3c nr. 1 

i nevnte direktiv får tilsvarende anvendelse. 

 4.  Medlemsstatene skal sikre at filialer har en entydig 

identifikasjon som gjør det mulig utvetydig å identifisere 

dem i kommunikasjonen mellom registre gjennom 

registersammenkoplingssystemet. Denne entydige identifi-

kasjonen skal som et minstekrav inneholde deler som gjør 

det mulig å identifisere medlemsstaten for registeret, det 

opprinnelige nasjonale registeret og filialnummeret i dette 

registeret og, der det er relevant, deler som hindrer 

identifikasjonsfeil. 

 ___________  

(*) EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. 

 Merknad: Tittelen på direktiv 2009/101/EF er endret for å ta 

hensyn til omnummereringen av artiklene i traktaten om 

opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar med 

artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige henvisningen 

var til traktatens artikkel 48 annet ledd.» 

2)  Ny artikkel skal lyde: 

 «Artikkel 5a 

 1.  Selskapets register skal gjennom registersammen-

koplingssystemet uten unødig opphold gjøre tilgjengelig 

opplysninger om innledning og avslutning av 

framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling i 

selskapet og om selskapets sletting fra registeret, dersom 

dette får juridiske følger i medlemsstaten der selskapets 

register føres. 

 2.  Filialens register skal gjennom registersammen-

koplingssystemet sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 

mottas uten unødig opphold. 

 3.  Utvekslingen av opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal 

være vederlagsfri for registrene. 

 4.  Medlemsstatene skal bestemme hvilken fram-

gangsmåte som skal følges etter at opplysningene nevnt i 

nr. 1 og 2 er mottatt. Slike framgangsmåter skal sikre at 

filialer av selskaper som er blitt avviklet eller på annen 

måte slettet fra registeret, også slettes fra registeret uten 

unødig opphold. 

 5.  Nr. 4 annet punktum får ikke anvendelse på filialer av 

selskaper som er blitt slettet fra registeret som følge av en 

endring av det berørte selskapets juridiske form, en fusjon 

eller deling eller en flytting av dets forretningskontor over 

landegrensene». 

3)  Nytt avsnitt skal lyde: 

«AVSNITT IIIA 

VERN AV PERSONOPPLYSNINGER 

Artikkel 11a 

 Behandling av personopplysninger i forbindelse med dette 

direktiv skal skje i samsvar med 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(*).» 

 ___________  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

Artikkel 2 

Endring av direktiv 2005/56/EF 

I direktiv 2005/56/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 13 skal lyde: 

 «Artikkel 13 

 Registrering 

 Lovgivningen i hver medlemsstat som de fusjonerende 

selskapene var underlagt, skal i samsvar med artikkel 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF 

av 16. september 2009 om samordning av de garantier som 

kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

traktatens artikkel 54 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det 

formål å gjøre garantiene likeverdige(*) for sitt territoriums 

vedkommende fastsette de nærmere regler for 

offentliggjøring av gjennomføringen av fusjonen over 

landegrensene i det offentlige registeret der hvert av disse 

selskapene er forpliktet til å inngi sine dokumenter. 

 Registeret der selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene er registrert, skal gjennom systemet med 

sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre, som er opprettet i samsvar med artikkel 4a, 

nr. 2 i direktiv 2009/101/EF, uten unødig opphold 

underrette registeret der hvert av disse selskapene var 

forpliktet til å inngi sine dokumenter, om at fusjonen over 

landegrensene har trådt i kraft. En eventuell sletting av den 

gamle registreringen foretas når denne underretningen 

mottas, men ikke før.» 

  

(*)  EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. Merknad: Tittelen på direktiv 

2009/101/EF er endret for å ta hensyn til omnummereringen av 

artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, i 

samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige 

henvisningen var til traktatens artikkel 48 annet ledd. 
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2)  Ny artikkel skal lyde: 

 «Artikkel 17a 

 Vern av personopplysninger 

 Behandling av personopplysninger i forbindelse med dette 

direktiv skal skje i samsvar med 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(*). 

 ____________  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.» 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2009/101/EF 

I direktiv 2009/101/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 2a 

 1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at enhver endring av dokumentene og opplysningene 

som er nevnt i artikkel 2, innføres i det vedkommende 

registeret nevnt i artikkel 3 nr. 1 første ledd og 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 3 nr. 3 og 5, 

vanligvis innen 21 dager etter mottakelsen av den 

fullstendige dokumentasjonen på endringene, herunder, 

dersom det er relevant, den lovlighetskontrollen som kreves 

i henhold til nasjonal lovgivning for innføring i 

saksmappen. 

 2.  Nr. 1 skal ikke få anvendelse på regnskapsdo-

kumentene nevnt i artikkel 2 bokstav f).» 

2)  I artikkel 3 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal sikre at selskaper har en entydig 

identifikasjon som gjør det mulig utvetydig å identifisere 

dem i kommunikasjonen mellom registre gjennom systemet 

med sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre («registersammenkoplingssystemet») som 

er opprettet i samsvar med artikkel 4a nr. 2. Denne entydige 

identifikasjonen skal som et minstekrav inneholde deler 

som gjør det mulig å identifisere medlemsstaten for 

registeret, det opprinnelige nasjonale registeret og 

foretaksnummeret i dette registeret og, der det er relevant, 

deler som hindrer identifikasjonsfeil.» 

3)  Nye artikler skal lyde: 

 «Artikkel 3a 

 1.  Medlemsstatene skal sikre at ajourførte opplysninger 

gjøres tilgjengelige med en forklaring på internrettslige 

bestemmelser som innebærer at tredjemann i samsvar med 

artikkel 3 nr. 5-7 kan påberope seg de opplysninger og hver 

type dokument som er nevnt i artikkel 2. 

 2.  Medlemsstatene skal stille til rådighet de 

opplysningene som kreves for offentliggjøring på den 

europeiske e-justis-portalen («portalen») i samsvar med 

portalens regler og tekniske krav. 

 3.  Kommisjonen skal offentliggjøre opplysningene på 

portalen på alle offisielle språk i Unionen. 

 Artikkel 3b 

 1.  Elektroniske kopier av dokumentene og 

opplysningene nevnt i artikkel 2 skal også gjøres offentlig 

tilgjengelige gjennom registersammenkoplingssystemet. 

 2.  Medlemsstatene skal sikre at dokumentene og 

opplysningene nevnt i artikkel 2 er tilgjengelige gjennom 

registersammenkoplingssystemet i et standardisert 

meldingsformat og er tilgjengelige elektronisk. 

Medlemsstatene skal også sikre at minstestandarder for 

sikkerhet ved dataoverføring overholdes. 

 3.  Kommisjonen skal stille til rådighet en søketjeneste 

på alle offisielle språk i Unionen for selskaper som er 

registrert i medlemsstatene, med sikte på å gjøre følgende 

tilgjengelig gjennom portalen: 

a)  dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 2, 

b)  de forklarende beskrivelsene som finnes på alle 

offisielle språk i Unionen, og som angir disse 

opplysningene og dokumenttypene. 

 Artikkel 3c 

 1.  Gebyrene som innkreves for tilgang til dokumentene 

og opplysningene nevnt i artikkel 2 gjennom register-

sammenkoplingssystemet, skal ikke overstige de 

administrative kostnadene for tilgangen. 

 2.  Medlemsstatene skal sikre vederlagsfri tilgang til 

følgende opplysninger gjennom registersammenkoplings-

systemet: 

a)  selskapets navn og juridiske form, 

b)  selskapets forretningskontor og medlemsstaten det er 

registrert i, og 

c)  selskapets registreringsnummer. 

 I tillegg til disse opplysningene kan medlemsstatene velge å 

gjøre ytterligere dokumenter og opplysninger tilgjengelige 

vederlagsfritt. 

 Artikkel 3d 

 1.  Selskapets register skal gjennom registersammen-

koplingssystemet uten unødig opphold gjøre tilgjengelig 

opplysninger om innledning og avslutning av fram-

gangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling i 

selskapet og om selskapets sletting fra registeret, dersom 

dette får juridiske følger i medlemsstaten der selskapets 

register føres. 

 2.  Filialens register skal gjennom registersammen-

koplingssystemet sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 

mottas uten unødig opphold. 

 3.  Utvekslingen av opplysninger nevnt i nr. 1 og 2 skal 

være vederlagsfri for registrene.» 
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4)  Nye artikler skal lyde: 

 «Artikkel 4a 

 1.  Det skal opprettes en europeisk sentral plattform 

(«plattformen»). 

 2.  Registersammenkoplingssystemet skal bestå av 

– medlemsstatenes registre, 

– plattformen, 

– portalen som fungerer som et europeisk elektronisk 

tilknytningspunkt. 

 3.  Medlemsstatene skal sikre samvirkingsevne for sine 

registre i registersammenkoplingssystemet gjennom 

plattformen. 

 4.  Medlemsstatene kan opprette valgfrie tilknytnings-

punkter til registersammenkoplingssystemet. De skal uten 

unødig opphold underrette Kommisjonen om opprettelsen 

av slike tilknytningspunkter og om alle vesentlige endringer 

av driften av dem. 

 5.  Tilgang til opplysninger fra registersammen-

koplingssystemet skal sikres gjennom portalen og gjennom 

de valgfrie tilknytningspunktene som opprettes av 

medlemsstatene. 

 6.  Opprettelsen av registersammenkoplingssystemet 

berører ikke gjeldende bilaterale avtaler som er inngått 

mellom medlemsstater om utvekslingen av opplysninger 

om selskaper. 

 Artikkel 4b 

 1.  Kommisjonen skal beslutte om den skal utvikle 

og/eller drive plattformen selv eller gjennom en 

tredjemann. 

 Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjemann utvikle 

og/eller drive plattformen, skal valget av tredjemann og 

Kommisjonens håndheving av avtalen med vedkommende 

skje i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som 

får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 

budsjett(*). 

 2.  Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjemann 

utvikle plattformen, skal den ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter fastsette de tekniske 

spesifikasjonene for offentlig innkjøp og varigheten av 

avtalen som skal inngås med denne tredjemann. 

 3.  Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjemann 

drive plattformen, skal den ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter vedta nærmere regler for den 

operative forvaltningen av plattformen. 

 Den operative forvaltningen av plattformen skal særlig 

omfatte 

– tilsynet med driften av plattformen, 

– sikkerheten og vernet av opplysningene som formidles 

og utveksles ved hjelp av plattformen, 

– samordningen av forbindelsene mellom medlemsstatenes 

registre og tredjemann. 

 Kommisjonen skal føre tilsyn med driften av plattformen. 

 4.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 og 3 skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 4e nr. 2. 

 Artikkel 4c 

 Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta følgende: 

a)  den tekniske spesifikasjonen som angir metodene for 

elektronisk kommunikasjon i registersammenkoplings-

systemet, 

b)  den tekniske spesifikasjonen for kommunika-

sjonsprotokollene, 

c)  de tekniske tiltakene som sikrer minstestandarder for 

informasjonsteknologisikkerhet ved kommunikasjon og 

formidling av opplysninger i registersammenkoplings-

systemet, 

d)  den tekniske spesifikasjonen som angir metodene for 

utveksling av opplysninger mellom selskapets register 

og filialens register som nevnt i artikkel 3d i dette 

direktiv og artikkel 5a i ellevte rådsdirektiv 

89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet 

angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse 

former for selskaper som er underlagt en annen 

medlemsstats lovgivning(**), 

e)  den detaljerte listen over opplysninger som skal 

oversendes med sikte på utveksling av opplysninger 

mellom registre, som nevnt i artikkel 3d i dette direktiv, 

artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF og artikkel 13 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF 

av 26. oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av 

selskaper med begrenset ansvar(***), 

f)  den tekniske spesifikasjonen som angir strukturen for 

det standardiserte meldingsformatet med sikte på 

utveksling av opplysninger mellom registrene, 

plattformen og portalen, 

g)  den tekniske spesifikasjonen som angir det settet av 

opplysninger som er nødvendig for at plattformen skal 

kunne utføre sine funksjoner, og metoden for lagring, 

bruk og vern av slike opplysninger, 

h)  den tekniske spesifikasjonen som angir strukturen for 

og bruken av den entydige identifikasjonen for 

kommunikasjonen mellom registre, 
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i)  den spesifikasjonen som angir de tekniske 

driftsmetodene for registersammenkoplingssystemet når 

det gjelder formidling og utveksling av opplysninger, og 

den spesifikasjonen som angir hvilke informasjons-

teknologitjenester plattformen tilbyr, som sikrer at 

meldingene gis på det relevante språket, 

j)  de harmoniserte kriteriene for den søketjenesten 

portalen tilbyr, 

k)  betalingsmetodene, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

betalingstjenester, for eksempel nettbetalingstjenester, 

l)  detaljene i de forklarende beskrivelsene som angir 

opplysningene og dokumenttypene nevnt i artikkel 2, 

m)  de tekniske vilkårene for tilgang til de tjenestene 

registersammenkoplingssystemet tilbyr, 

n)  framgangsmåten og de tekniske kravene for 

sammenkoplingen av de valgfrie tilknytningspunktene 

til plattformen. 

 Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 4e nr. 2. 

 Kommisjonen skal vedta disse gjennomføringsrettsaktene 

innen 7. juli 2015. 

 Artikkel 4d 

 1.  Opprettelsen og den framtidige utviklingen av 

plattformen og de tilpasningene av portalen som følger av 

dette direktiv, skal finansieres over Unionens alminnelige 

budsjett. 

 2.  Vedlikeholdet og driften av plattformen skal 

finansieres over Unionens alminnelige budsjett og kan 

samfinansieres ved hjelp av gebyrer for tilgang til 

registersammenkoplingssystemet som innkreves fra de 

enkelte brukerne. Dette nummer skal på ingen måte berøre 

gebyrer på nasjonalt plan. 

 3.  Ved hjelp av delegerte rettsakter og i samsvar med 

artikkel 13a kan Kommisjonen vedta bestemmelser om 

hvorvidt plattformen skal samfinansieres gjennom 

innkreving av gebyrer, og eventuelt hvilket beløp som kan 

innkreves i gebyr fra de enkelte brukerne i henhold til nr. 2. 

 4.  Gebyrer som innkreves i henhold til nr. 2, skal ikke 

berøre eventuelle gebyrer som medlemsstatene innkrever 

for tilgang til dokumenter og opplysninger som nevnt i 

artikkel 3c nr. 1. 

 5.  Gebyrer som innkreves i henhold til nr. 2, skal ikke 

innkreves for tilgang til opplysningene nevnt i artikkel 3c 

nr. 2 bokstav a)-c). 

 6.  Hver medlemsstat skal dekke kostnadene for 

tilpasning av sine nasjonale registre samt de kostnadene for 

vedlikehold og drift av dem som følger av dette direktiv. 

 Artikkel 4e 

 1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Denne 

komiteen skal være en komité i henhold til 

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 gjennom-

føringsmyndighet(****). 

 2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 _______  

(*) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 

(**) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36. 

(***) EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1. 

(****) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

 «Artikkel 7a 

 Behandling av personopplysninger i forbindelse med dette 

direktiv skal skje i samsvar med 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(*). 

  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.» 

6)  Nytt kapittel skal lyde: 

 «KAPITTEL 4A 

 DELEGERTE RETTSAKTER 

 Artikkel 13a 

 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 4d nr. 3 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid. 

 3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 4d nr. 3 

kan til enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Tilbakekallingen 

berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

 4.  Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert 

rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 
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 5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4d 

nr. 3 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre 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 skal forlenges 

med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ.» 

Artikkel 4 

Rapport og regelmessig dialog 

1.  Kommisjonen skal senest fem år etter sluttdatoen for 

anvendelsen av bestemmelsene nevnt i artikkel 5 nr. 2 

offentliggjøre en rapport om hvordan registersammen-

koplingssystemet fungerer, særlig med hensyn til den tekniske 

driften og de finansielle sidene. 

2.  Rapporten skal, dersom det er relevant, følges av forslag 

til endring av dette direktiv. 

3.  Kommisjonen og medlemsstatenes representanter skal 

møtes regelmessig i et egnet forum for å drøfte de spørsmål 

som omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 5 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 7. juli 2014 vedta, 

offentliggjøre og anvende de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene senest to år etter 

vedtakelsen av gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 4c i 

direktiv 2009/101/EF vedta, offentliggjøre og anvende de 

nødvendige bestemmelser for å etterkomme 

– artikkel 1 nr. 3 og 4 og artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF, 

– artikkel 13 i direktiv 2005/56/EF, 

– artikkel 3 nr. 1 annet ledd, artikkel 3b-3d og artikkel 4a 

nr. 3-5 i direktiv 2009/101/EF. 

Ved vedtakelsen av disse gjennomføringsrettsaktene skal 

Kommisjonen offentliggjøre sluttdatoen for anvendelsen av 

bestemmelsene nevnt i dette nummer i Den europeiske unions 

tidende. 

3.  Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 vedtas av 

medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette 

direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. 

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

4.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 7 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 13. juni 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Formann 

 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2013 

av 4. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2)  13. mars 2012 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering – lån fra offentlige myndigheter» 

(heretter kalt «endringer av IFRS 1»). Endringene av 

IFRS 1 omhandler lån som mottas fra offentlige 

myndigheter til en rente som er lavere enn markeds-

renten, og har som mål å gi førstegangsbrukere av 

IFRS-er unntak fra kravet om fullt ut å anvende IFRS-er 

med tilbakevirkende kraft ved overgang til IFRS-er. 

Ved endringene av IFRS 1 tilføyes et unntak til kravet 

om tilbakevirkende anvendelse av IFRS-er, nemlig at 

førstegangsbrukere skal anvende kravene fastsatt i 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling» og 

IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og 

opplysninger om offentlig støtte» fremadrettet på lån fra 

offentlige myndigheter som eksisterer på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er. 

3)  Ved denne forordning godkjennes endringene av IFRS 

1. Nevnte standard inneholder enkelte henvisninger til 

IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom 

IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 5.3.2013,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 13 av 27.2.2014, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

4)  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at endringen av IFRS 1 

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5)  Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering» som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 

senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner  

1. januar 2013 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/43 

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 1 IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering — lån 

fra offentlige myndigheter» 

 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. 

Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Endringer av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Lån fra offentlige myndigheter 

Nytt nr. 39N og 39O tilføyes, og nr. B1 endres. 

39N Ved Lån fra offentlige myndigheter (endringer av IFRS 1), utstedt i mars 2012, ble nr. B1 f) og B10–B12 tilføyd. 

Et foretak skal anvende disse numrene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

39O  Nr. B10 og B11 henviser til IFRS 9. Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, 

skal henvisningene i nr. B10 og B11 til IFRS 9 forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — 

innregning og måling». 

B1  Et foretak skal anvende følgende unntak: 

a)  fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (nr. B2 og B3), 

b)  regnskapsføring av sikring (nr. B4–B6), 

c)  ikke-kontrollerende eierinteresser (nr. B7), 

d)  klassifisering og måling av finansielle eiendeler (nr. B8), 

e)  innebygde derivater (nr. B9) og 

f)  lån fra offentlige myndigheter (nr. B10–B12). 

Etter nr. B9 tilføyes ny overskrift og nytt nr. B10–B12. 

Lån fra offentlige myndigheter 

B10  En førstegangsbruker skal klassifisere alle lån fra offentlige myndigheter som finansiell forpliktelse eller som 

egenkapitalinstrument i samsvar med IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon». Bortsett fra det som 

tillates etter nr. B11, skal en førstegangsbruker anvende kravene i IFRS 9: «Finansielle instrumenter» og IAS 20: 

«Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» fremadrettet på lån fra offentlige 

myndigheter som eksisterer på tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal ikke innregne de fordelene som 

følger av at lånet er gitt av offentlige myndigheter til en rente som er lavere enn markedsrenten. Følgelig skal en 

førstegangsbruker, dersom han i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke innregner og måler et 

lån fra offentlige myndigheter til en rente som er lavere enn markedsrenten, på et grunnlag som er i samsvar med 

kravene i IFRS, i sin IFRS-åpningsbalanse anvende lånets balanseførte verdi i henhold til sine tidligere nasjonale 

regnskapsprinsipper på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Et foretak skal anvende IFRS 9 på målingen av slike 

lån etter tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

B11  Uten hensyn til nr. B10 kan et foretak anvende kravene i IFRS 9 og IAS 20 med tilbakevirkende kraft på alle lån 

fra offentlige myndigheter som ble gitt før tidspunktet for overgang til IFRS-er, forutsatt at den nødvendige 

informasjonen var blitt innhentet på tidspunktet da dette lånet opprinnelig ble regnskapsført. 

B12  Kravene og retningslinjene i nr. B10 og B11 utelukker ikke at et foretak skal kunne anvende de unntakene som 

beskrives i nr. D19–D19D, og som omhandler øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter til 

virkelig verdi over resultatet. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 301/2013 

av 27. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til årlige forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering for perioden 

2009-2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2)  17. mai 2012 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) årlige forbedringer av 

internasjonale standarder for finansiell rapportering for 

perioden 2009-2011 (heretter kalt «forbedringene»), 

innenfor rammen av sin årlige forbedringsprosess med 

sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene 

mer enhetlige og klarere. Målet med forbedringene er å 

håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål 

som ble drøftet av IASB i den prosjektperioden som 

begynte i 2009, om områder innenfor de internasjonale 

standardene for finansiell rapportering (IFRS-ene) der 

det foreligger uoverensstemmelser, eller der det er 

nødvendig med en presisering av ordlyden. Tre av 

forbedringene, nemlig endringene av vedlegg D til IFRS 

1, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16 og IAS 

34, er presiseringer eller rettinger av de respektive 

standardene. De andre tre forbedringene, nemlig 

endringene av IFRS 1, IAS 1 og IAS 32, omfatter 

endringer av eksisterende krav eller ytterligere 

veiledning om gjennomføringen av disse kravene. 

3)  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at forbedringene oppfyller de 

tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4)  Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 28.3.2013,  

s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 13 av 27.2.2014, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 

endringer: 

1)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder 

for finansiell rapportering» endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning. 

2)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1: «Presentasjon 

av finansregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

3)  IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering» og IAS 34: 

«Delårsrapportering» endres i samsvar med endringene av 

IAS 1 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

4)  IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» endres som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

5)  IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Tolkning nr. 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og 

tilsvarende instrumenter» fra Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) endres i 

samsvar med IAS 32 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

7)  IAS 34: «Delårsrapportering» endres som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest 

fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2013 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/58/44 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 1 IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

IAS 1 IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

IAS 16 IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

IAS 32 IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

IAS 34 IAS 34: «Delårsrapportering» 

 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nytt nr. 4A–4B, 23A–23B og 39P tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

4A  Uavhengig av kravene i nr. 2 og 3 skal et foretak som har anvendt IFRS-er i en tidligere rapporteringsperiode, 

men som i sitt siste årsregnskap ikke har tatt med en eksplisitt og uforbeholden erklæring om samsvar med 

IFRS-er, enten anvende denne IFRS, eller anvende IFRS-er med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: 

«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» som om foretaket aldri hadde sluttet å 

anvende IFRS-er. 

4B  Når et foretak i samsvar med nr. 4A ikke velger å anvende denne IFRS, skal foretaket likevel anvende 

opplysningskravene i nr. 23A–23B i IFRS 1, i tillegg til opplysningskravene i IAS 8. 

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER 

Forklaring på overgang til IFRS-er 

23A  Et foretak som har anvendt IFRS-er i en tidligere periode, som beskrevet i nr. 4A, skal opplyse om følgende: 

a)  grunnen til at det har sluttet å anvende IFRS-er, og 

b)  grunnen til at det gjenopptar anvendelsen av IFRS-er. 

23B  Når et foretak, i samsvar med nr. 4A, ikke velger å anvende IFRS 1, skal foretaket forklare grunnene til at det 

velger å anvende IFRS-er som om det aldri hadde sluttet å anvende IFRS-er. 

IKRAFTTREDELSE 

39P  Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nytt nr. 4A–4B og 23A–23B 

tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS  

8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne 

endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endring av vedlegg D til IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell 

rapportering» 

Nr. D23 endres, og nytt nr. 39Q tilføyes. 

 Låneutgifter 

D23  En førstegangsbruker kan velge å anvende kravene i IAS 23 fra tidspunktet for overgang eller fra et tidligere 

tidspunkt, slik nr. 28 i IAS 23 tillater. Fra tidspunktet da et foretak som anvender dette unntaket, begynner å 

anvende IAS 23, skal foretaket 

a)  ikke omarbeide den låneutgiftskomponenten som ble kapitalisert i henhold til tidligere nasjonale 

regnskapsprinsipper, og som ble inkludert i eiendelenes balanseførte verdi på dette tidspunktet, og 

b)  regnskapsføre låneutgifter som har påløpt på eller etter dette tidspunktet i samsvar med IAS 23, herunder de 

låneutgiftene som har påløpt i forbindelse med kvalifiserende eiendeler som allerede er under oppføring. 

IKRAFTTREDELSE 

39Q Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. D23 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

Endring av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

Nr. 10, 38 og 41 endres. Nr. 39 og 40 oppheves. Nytt nr. 38A–38D, 40A–40D og 139L tilføyes (til tross for at 

innholdet i nr. 38A og 38B bygger på tidligere nr. 39 og 40, som nå er opphevet), og nye overskrifter tilføyes over  

nr. 38, 38C og 40A. 

 Fullstendig finansregnskap 

10 Et fullstendig finansregnskap inneholder 

a) en balanseoppstilling ved slutten av perioden, 

b) en oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader for perioden, 

c) en oppstilling over endringer i egenkapital for perioden,  
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d) en oppstilling over kontantstrømmer for perioden, 

e) noter, som omfatter et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper og annen forklarende 

informasjon, 

ea) sammenligningsinformasjon om den foregående perioden, som angitt i nr. 38 og 38A, og 

f) en balanseoppstilling ved begynnelsen av den foregående perioden da et foretak anvender et 

regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft eller foretar en tilbakevirkende omarbeiding av poster 

i sitt finansregnskap, eller når foretaket omklassifiserer poster i sitt finansregnskap i samsvar med 

nr. 40A–40D. 

 Et foretak kan benytte andre overskrifter for disse oppstillingene enn de som er benyttet i denne 

standard. For eksempel kan et foretak benytte overskriften «oppstilling over totalresultatet» i stedet for 

«oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader». 

 Sammenligningsinformasjon 

 Minst ek rav t i l  sammen lign in gsin formasjon  

38 Med mindre en IFRS tillater eller krever noe annet, skal det gis sammenligningsinformasjon for 

foregående regnskapsperiode for alle tallstørrelser som rapporteres i inneværende periodes 

finansregnskap. Et foretak skal inkludere sammenligningsinformasjon for forklarende og beskrivende 

informasjon dersom dette er relevant for å forstå inneværende periodes finansregnskap. 

38A Et foretak skal minst presentere to balanseoppstillinger, to oppstillinger over totalresultatet, to separate 

resultatoppstillinger (dersom disse presenteres), to oppstillinger over kontantstrømmer og to oppstillinger 

over endringer i egenkapital, samt tilhørende noter. 

38B  I noen tilfeller kan forklarende informasjon som finnes i finansregnskapet for én eller flere foregående perioder, 

fortsatt være relevant for inneværende periode. Et foretak kan for eksempel i inneværende periode opplyse om 

detaljer om en rettstvist hvis utfall var usikkert ved slutten av foregående periode, og som fremdeles ikke er 

avgjort. Brukere kan ha nytte av at det gis opplysninger om at det forelå en usikkerhet ved slutten av den 

foregående perioden, og om hvilke tiltak som er truffet i løpet av perioden for å bøte på denne usikkerheten. 

 Yt ter l ige re  sa mmenl ign ingsin formasjon  

38C  Et foretak kan presentere sammenligningsinformasjon i tillegg til de sammenligningstallene i finansregnskapet 

som minst skal presenteres i henhold til IFRS-er, så lenge denne informasjonen er utarbeidet i samsvar med 

IFRS-er. Denne sammenligningsinformasjonen kan bestå av én eller flere av oppstillingene nevnt i nr. 10, men 

behøver ikke omfatte et fullstendig finansregnskap. Når dette er tilfellet, skal foretaket presentere tilknyttede 

noter med informasjon om disse ytterligere oppstillingene. 

38D  Et foretak kan for eksempel presentere en tredje oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader (og 

dermed presentere inneværende periode, foregående periode og én ytterligere sammenligningsperiode). Det 

kreves imidlertid ikke at foretaket presenterer en tredje balanseoppstilling, en tredje oppstilling over 

kontantstrømmer eller en tredje oppstilling over endringer i egenkapital (dvs. et ytterligere sammenlignende 

finansregnskap). Det kreves at foretaket i notene til finansregnskapet presenterer sammenligningsinformasjon 

knyttet til den ytterligere oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader. 

39  [Opphevet] 

40  [Opphevet] 

 Endring  av  regnskapsprin s ipper ,  t i lbakevirkende  omarbeid ing  e l le r  omkla ss i f i ser ing  

40A Et foretak skal, i tillegg til de sammenligningstallene i finansregnskapet som minst skal presenteres i 

henhold til nr. 38A, presentere en tredje balanseoppstilling ved begynnelsen av foregående periode 

dersom 

a) foretaket anvender regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft, gjennomfører en tilbakevirkende 

omarbeiding av poster i finansregnskapet eller omklassifiserer poster i finansregnskapet, og 

b) den tilbakevirkende anvendelsen, den tilbakevirkende omarbeidingen eller omklassifiseringen har en 

vesentlig innvirkning på balanseoppstillingen ved begynnelsen av foregående periode. 

40B  Under omstendighetene beskrevet i nr. 40A skal et foretak presentere følgende tre balanseoppstillinger: 

a)  ved slutten av inneværende periode, 

b)  ved slutten av foregående periode, og 

c)  ved begynnelsen av foregående periode. 

40C  Når det kreves at et foretak presenterer en ytterligere balanseoppstilling i samsvar med nr. 40A, skal foretaket gi 

de opplysningene som kreves av nr. 41–44 og av IAS 8. Foretaket trenger imidlertid ikke å presentere de 

tilhørende notene til åpningsbalansen ved begynnelsen av foregående periode.  
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40D  Tidspunktet for denne åpningsbalansen skal være begynnelsen av foregående periode, uansett om det i 

foretakets finansregnskap presenteres sammenligningsinformasjon for tidligere perioder (slik nr. 38C tillater). 

41 Dersom foretaket endrer presentasjonen eller klassifiseringen av poster i sitt finansregnskap, skal det 

også omklassifisere sammenligningstall, med mindre omklassifisering ikke er praktisk mulig. Når et 

foretak omklassifiserer sammenligningstall, skal det opplyse om følgende (medregnet begynnelsen av 

foregående periode): 

a) arten av omklassifiseringen, 

b) størrelsen på hver post eller klasse av poster som omklassifiseres, og 

c) grunnen til omklassifiseringen. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

139L Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 10, 38 og 41 endret, nr. 39–40 

opphevet og nytt nr. 38A–38D og 40A–40D tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og 

feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av andre standarder som følge av endringen av IAS 1 

Følgende endringer av andre IFRS-er er nødvendige for å sikre konsistens med den reviderte IAS 1. 

Endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 21 endres, og nytt nr. 39R tilføyes. 

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER 

Sammenligningsinformasjon 

21  Et foretaks første IFRS-finansregnskap skal minst inneholde tre balanseoppstillinger, to oppstillinger over 

totalresultatet, to separate resultatoppstillinger (dersom disse presenteres), to oppstillinger over kontantstrømmer 

og to oppstillinger over endringer i egenkapital, samt tilhørende noter, herunder sammenligningsinformasjon for 

samtlige oppstillinger som presenteres. 

IKRAFTTREDELSE 

39R Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 21 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

Endring av IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 5 endres, og nytt nr. 52 tilføyes. 

INNHOLD I EN DELÅRSRAPPORT 

5  I henhold til IAS 1 skal et fullstendig finansregnskap inneholde følgende bestanddeler: 

a)  en balanseoppstilling ved slutten av perioden, 

b)  en oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader for perioden, 

c)  en oppstilling over endringer i egenkapital for perioden, 

d)  en oppstilling over kontantstrømmer for perioden, 

e)  noter, som omfatter et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper og annen forklarende informasjon, 

ea)  sammenligningsinformasjon om den foregående perioden, som angitt i nr. 38 og 38A i IAS 1, og 

f)  en balanseoppstilling ved begynnelsen av den foregående perioden da et foretak anvender et 

regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft eller foretar en tilbakevirkende omarbeiding av poster i sitt 

finansregnskap, eller når foretaket omklassifiserer poster i sitt finansregnskap i samsvar med nr. 40A–40D i 

IAS 1. 

 Et foretak kan benytte andre overskrifter for disse oppstillingene enn de som er benyttet i denne standard. For 

eksempel kan et foretak benytte overskriften «oppstilling over totalresultatet» i stedet for «oppstilling over 

resultatet og andre inntekter og kostnader».  
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IKRAFTTREDELSE 

52 Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 5 endret som følge av endringen 

av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». Et foretak skal anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft 

i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap 

som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et 

foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endring av IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

Nr. 8 endres, og nytt nr. 81G tilføyes. 

INNREGNING 

8  Poster som f.eks. reservedeler, reserveutstyr og serviceutstyr innregnes i samsvar med denne standard når de 

oppfyller definisjonen av eiendom, anlegg og utstyr. I andre tilfeller klassifiseres slike poster som beholdninger. 

IKRAFTTREDELSE 

81G Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 8 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

Endring av IAS 32: «Finansielle instrumenter – presentasjon» 

Nr. 35, 37 og 39 endres, og nytt nr. 35A og 97M skal lyde: 

PRESENTASJON 

Rente, utbytte, tap og gevinster 

(se også nr. AG37) 

35 Rente, utbytte, tap og gevinster tilknyttet et finansielt instrument eller en bestanddel som er en finansiell 

forpliktelse, skal innregnes som inntekt eller kostnad i resultatet. Utdelinger til innehavere av et 

egenkapitalinstrument skal innregnes av foretaket direkte i egenkapitalen. Transaksjonsutgifter for en 

egenkapitaltransaksjon skal regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen. 

35A  Inntektsskatt som gjelder fordelinger til innehavere av et egenkapitalinstrument, og inntektsskatt som gjelder 

transaksjonsutgifter for en egenkapitaltransaksjon, skal regnskapsføres i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt». 

37  Et foretak vil typisk pådra seg ulike utgifter i forbindelse med utstedelse eller kjøp av sine egne 

egenkapitalinstrumenter. Disse utgiftene kan omfatte registrering og andre reguleringsavgifter, beløp betalt til 

juridiske rådgivere, regnskapsrådgivere og andre profesjonelle rådgivere, samt trykkeutgifter og 

stempelavgifter. Transaksjonsutgiftene for en egenkapitaltransaksjon regnskapsføres som et fradrag i 

egenkapitalen i den utstrekning de er marginale utgifter direkte henførbare til egenkapitaltransaksjonen som 

ellers ikke ville ha påløpt. Utgifter til en egenkapitaltransaksjon som ikke gjennomføres, skal innregnes som 

kostnad. 

39  Beløpet for transaksjonsutgifter regnskapsført som et fradrag i egenkapitalen i perioden skal opplyses separat i 

samsvar med IAS 1. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

97M Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 35, 37 og 41 endret, nr. 39–40 

opphevet og nr. 38A–38D og 40A–40D tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen med tilbakevirkende 

kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av andre standarder som følge av endringen av IAS 32 

Følgende endringer av andre IFRS-er er nødvendige for å sikre konsistens med den reviderte IAS 32. 

Endring av IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter» 

Nr. 11 endres, og nytt nr. 17 tilføyes. 

KONSENSUS 

11  I samsvar med kravet i IAS 32 nr. 35 skal utdelinger til innehavere av egenkapitalinstrumenter innregnes direkte 

i egenkapitalen. Renter, utbytte og annen avkastning knyttet til finansielle instrumenter som er klassifisert som 

finansielle forpliktelser, er kostnader, uten hensyn til om disse beløpene juridisk beskrives som utbytte, renter 

eller annet.  
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IKRAFTTREDELSE 

17 Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 11 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Dersom et foretak anvender endringen av IAS 32 som del av de årlige forbedringene for perioden 2009-

2011 (utstedt i mai 2012) på en tidligere periode, får endringen av nr. 11 anvendelse på denne tidligere perioden. 

Endring av IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 16A endres, og nytt nr. 53 tilføyes. 

INNHOLD I EN DELÅRSRAPPORT 

Andre opplysninger 

16A I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal et foretak 

inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike opplysninger ikke er gitt 

andre steder i delårsrapporten. Informasjonen skal normalt gis på et år-til-dato-grunnlag. 

a) … 

g) Følgende segmentinformasjon (segmentinformasjon er bare påkrevd i et foretaks delårsrapport 

dersom det i henhold til IFRS 8: «Driftssegmenter» kreves at foretaket gir segmentinformasjon i 

årsregnskapet): 

i) … 

iv) et mål på samlede eiendeler og forpliktelser for et enkelt rapporteringspliktig segment, dersom 

slike beløp innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker, og dersom det har vært en 

vesentlig endring fra det beløpet som det ble opplyst om for dette rapporteringspliktige 

segmentet. 

v) … 

h) … 

IKRAFTTREDELSE 

53 Ved de årlige forbedringene for perioden 2009–2011, utstedt i mai 2012, ble nr. 16A endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 313/2013 

av 4. april 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre 

foretak: retningslinjer for overgang (endringer av internasjonal standard for finansiell rapportering 

(IFRS) nr. 10, 11 og 12)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2)  28. juni 2012 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10: 

«Konsernregnskap», IFRS 11: «Felleskontrollerte 

ordninger» og IFRS 12: «Opplysninger om interesser i 

andre foretak» (heretter kalt «endringene») som følge av 

forslagene i sitt høringsutkast «Retningslinjer for 

overgang», som ble offentliggjort i desember 2011. 

Formålet med endringene er å presisere IASBs hensikt i 

forbindelse med den første utstedelsen av retningslinjer 

for overgang i IFRS 10. Endringene letter dessuten 

overgangen til IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12 ved å 

begrense kravet om å gi justert sammenligningsinforma-

sjon til å gjelde bare for den foregående sammen-

ligningsperioden. Ved endringene fjernes dessuten 

kravet om å presentere sammenligningsinformasjon for 

opplysninger om ikke-konsoliderte strukturerte foretak 

for perioder før førstegangsanvendelse av IFRS 12. 

3)  Endringene av IFRS 11 inneholder henvisninger til 

IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom 

IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle 

henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, forstås som henvisninger til 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 5.4.2013,  

s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 13 av 27.2.2014, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

4)  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at endringene av IFRS 10, 

IFRS 11 og IFRS 12 oppfyller de tekniske kriteriene for 

vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

5)  Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres 

følgende endringer: 

a)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 10: «Konsernregnskap» endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning. 

b)  IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» endres som fastsatt 

i vedlegget til denne forordning. 

c)  IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering» endres i samsvar 

med IFRS 11 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

d)  IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, skal forstås som henvisninger til 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 

senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 

2014 eller senere. 

2017/EØS/58/45 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 10 IFRS 10: «Konsernregnskap» 

IFRS 11 IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

IFRS 12 IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

 

 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: retningslinjer for 

overgang 

(Endringer av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12) 

Endringer av IFRS 10: «Konsernregnskap» 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1A. 

C1A Ved «Konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: 

retningslinjer for overgang» (endringer av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12), utstedt i juni 2012, ble nr. C2–C6 

endret og nytt nr. C2A–C2B, C4A–C4C, C5A og C6A–C6B tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene 

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et foretak anvender 

IFRS 10 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C2. 

C2  Et foretak skal anvende denne IFRS med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil», unntatt i de tilfeller som er angitt i C2A–C6. 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C2A–C2B. 

C2A  Uavhengig av kravene i IAS 8 nr. 28 trenger et foretak, når det anvender denne IFRS første gang, bare 

presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f), for den årsregnskapsperioden som 

kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne IFRS (heretter kalt «den umiddelbart 

foregående perioden»). Et foretak kan også presentere denne informasjonen for inneværende periode eller for 

tidligere sammenligningsperioder, men dette er ikke påkrevd. 

C2B  Når det gjelder denne IFRS, er tidspunktet for førstegangsanvendelse lik begynnelsen av 

årsrapporteringsperioden da denne IFRS blir anvendt første gang. 

I vedlegg C endres nr. C3–C4. Nr. C4 er delt inn i to nye numre, C4 og C4A 

C3  På tidspunktet for førstegangsanvendelse kreves det ikke at et foretak foretar justeringer av den tidligere 

regnskapsføringen av sitt engasjement med enten 

a)  foretak som ville blitt konsolidert på dette tidspunktet i samsvar med IAS 27: «Konsernregnskap og separat 

finansregnskap» og SIC-12: «Konsolidering — foretak for særskilte formål», og som fremdeles 

konsolideres i samsvar med denne IFRS, eller 

b)  foretak som ikke ville blitt konsolidert på dette tidspunktet i samsvar med IAS 27 og SIC-12, og som ikke 

konsolideres i samsvar med denne IFRS. 

C4  Dersom en investor på tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne IFRS konkluderer med at han skal 

konsolidere et foretak som det er investert i, og som ikke ble konsolidert i samsvar med IAS 27 og SIC-12, skal 

investor 

a)  dersom foretaket som det er investert i, er en virksomhet (som definert i IFRS 3: «Virksomhets-

sammenslutninger»), måle eiendelene, forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene i dette 

foretaket som om vedkommende foretak hadde vært konsolidert på tidspunktet for førstegangsanvendelse 

(og dermed anvendt regnskapsføring av overtakelsen i samsvar med IFRS 3) fra tidspunktet da investor fikk 

kontroll over vedkommende foretak på grunnlag av kravene i denne IFRS. Investor skal foreta en 

tilbakevirkende justering av årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. Når tidspunktet for overtakelse av kontroll er tidligere enn begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden, skal investor som en justering av egenkapitalen ved begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden, innregne eventuelle forskjeller mellom 

i)  beløpet for eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende interesser som er innregnet, og 

ii)  den tidligere balanseførte verdien av investors engasjement i foretaket som det er investert i. 

b)  dersom foretaket som det er investert i, ikke er en virksomhet (som definert i IFRS 3), måle eiendelene, 

forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene i dette foretaket som tidligere ikke er blitt 

konsolidert, som om vedkommende foretak hadde vært konsolidert (og anvendte overtakelsesmetoden som 

beskrevet i IFRS 3, men uten å innregne noe goodwill for foretaket som det er investert i) fra tidspunktet da 

investor fikk kontroll over vedkommende foretak på grunnlag av kravene i denne IFRS. Investor skal foreta 

en tilbakevirkende justering av årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. Når tidspunktet for overtakelse av kontroll er tidligere enn begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden, skal investor som en justering av egenkapitalen ved begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden, innregne eventuelle forskjeller mellom 

i)  beløpet for eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende interesser som er innregnet, og 

ii)  den tidligere balanseførte verdien av investors engasjement i foretaket som det er investert i. 

C4A  Dersom måling av eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende eierinteresser i et foretak som det er investert 

i, i samsvar med nr. C4 a) eller b) ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8), skal investor gjøre følgende:  
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a)  Dersom foretaket som det er investert i, er en virksomhet, skal kravene i IFRS 3 anvendes fra og med det 

skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet. Det skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet skal 

være begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelsen av nr. C4 a) er praktisk mulig for, noe som 

kan være inneværende periode. 

b)  Dersom foretaket som det er investert i, ikke er en virksomhet, skal overtakelsesmetoden som beskrevet i 

IFRS 3 anvendes, men uten at det innregnes goodwill for foretaket som det er investert i, på det 

skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet. Det skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet skal 

være begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelsen av nr. C4 b) er praktisk mulig for, noe som 

kan være inneværende periode. 

Investor skal med tilbakevirkende kraft justere den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før 

tidspunktet for førstegangsanvendelse, med mindre begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av 

dette nummer er praktisk mulig for, er lik inneværende periode. Når det skjønnsmessig anslåtte 

overtakelsestidspunktet er tidligere enn begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden, skal investor, 

som en justering av egenkapitalen ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden, innregne 

eventuelle forskjeller mellom 

c)  beløpet for eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende interesser som er innregnet, og 

d)  den tidligere balanseførte verdien av investors engasjement i foretaket som det er investert i. 

Dersom den tidligste perioden da det er praktisk mulig å anvende dette nummer, er lik inneværende periode, 

skal justeringen av egenkapitalen innregnes ved begynnelsen av inneværende periode. 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C4B–C4C. 

C4B  Når en investor anvender nr. C4–C4A, og tidspunktet for overtakelse av kontroll i samsvar med denne IFRS er 

senere enn tidspunktet for ikrafttredelse av IFRS 3 som revidert i 2008 (heretter kalt «IFRS 3 (2008)»), skal 

henvisningen til IFRS 3 i nr. C4 og C4A være til IFRS 3 (2008). Dersom kontroll ble overtatt før tidspunktet da 

IFRS 3 (2008) trådte i kraft, skal en investor anvende enten IFRS 3 (2008) eller IFRS 3 (utstedt i 2004). 

C4C  Når en investor anvender nr. C4–C4A, og tidspunktet for overtakelse av kontroll i samsvar med denne IFRS er 

senere enn tidspunktet for ikrafttredelse av IAS 27 som revidert i 2008 (heretter kalt «IAS 27 (2008)»), skal en 

investor anvende kravene i denne IFRS med tilbakevirkende kraft på alle perioder der foretaket som det er 

investert i, er konsolidert med tilbakevirkende kraft i samsvar med nr. C4–C4A. Dersom overtakelsen av 

kontroll fant sted før IAS 27 (2008) trådte i kraft, skal en investor anvende enten 

a)  kravene i denne IFRS på alle perioder som foretaket som det blir investert i, er konsolidert med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med nr. C4–C4A, eller 

b)  kravene i den utgaven av IAS 27 som ble utstedt i 2003 (heretter kalt «IAS 27 (2003)») på de periodene 

som kommer før tidspunktet da IAS 27 (2008) trådte i kraft, og deretter kravene i denne IFRS for 

etterfølgende perioder. 

I vedlegg C endres nr. C5–C6. Nr. C5 er delt inn i to nye numre, C5 og C5A 

C5  Dersom en investor på tidspunktet for førstegangsanvendelse konkluderer med at han ikke lenger vil 

konsolidere et foretak som det er investert i, og som ble konsolidert i samsvar med IAS 27 og SIC-12, skal han 

måle sin interesse i foretaket som det er investert i, til det beløpet som det ville ha blitt målt til dersom kravene i 

denne IFRS hadde trådt i kraft da investor ble involvert i foretaket (men ikke oppnådde kontroll i samsvar med 

denne IFRS), eller tapte kontroll over foretaket som det er investert i. Investor skal foreta en tilbakevirkende 

justering av årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse. Når 

tidspunktet da investor ble involvert i (men ikke oppnådde kontroll over i samsvar med denne IFRS) eller tapte 

kontroll over foretaket som det er investert i, er tidligere enn begynnelsen av den umiddelbart foregående 

perioden, skal investor, som en justering av egenkapitalen ved begynnelsen av den umiddelbart foregående 

perioden, innregne enhver differanse mellom 

a)  den tidligere balanseførte verdien av eiendelene, forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene, og 

b)  det innregnede beløpet for investors interesse i foretaket som det er investert i. 

C5A  Dersom det ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) å måle interessen i foretaket som det er investert i, i 

samsvar med nr. C5, skal investor anvende kravene i denne IFRS ved begynnelsen av den tidligste perioden 

som det er praktisk mulig å anvende nr. C5, noe som kan være inneværende periode. Investor skal med 

tilbakevirkende kraft justere den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse, med mindre begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av dette nummer er 

praktisk mulig for, er lik inneværende periode. Når tidspunktet da investor ble involvert i (men ikke oppnådde 

kontroll over i samsvar med denne IFRS) eller tapte kontroll over foretaket som det er investert i, er tidligere 

enn begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden, skal investor, som en justering av egenkapitalen ved 

begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden, innregne enhver differanse mellom 

a)  den tidligere balanseførte verdien av eiendelene, forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene, og  
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b)  det innregnede beløpet for investors interesse i foretaket som det er investert i. 

 Dersom den tidligste perioden da det er praktisk mulig å anvende dette nummer, er lik inneværende periode, 

skal justeringen av egenkapitalen innregnes ved begynnelsen av inneværende periode. 

C6  Nr. 23, 25, B94 og B96–B99 var endringer av IAS 27 foretatt i 2008, som ble videreført i IFRS 10. Bortsett fra 

når et foretak anvender C3 eller skal anvende kravene i nr. C4–C5A, skal foretaket anvende følgende krav: 

a)  … 

I vedlegg C tilføyes ny overskrift og nytt nr. C6A–C6B. 

Henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» 

C6A  Uavhengig av henvisningene til årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse (heretter kalt «den umiddelbart foregående perioden») i nr. C4–C5A, kan et foretak også 

presentere justert sammenligningsinformasjon for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er ikke 

påkrevd. Dersom et foretak velger å presentere justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal 

alle henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. C4–C5A forstås som henvisninger til «den 

tidligste justerte sammenligningsperioden som er presentert». 

C6B  Dersom et foretak presenterer ikke-justert informasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig hvilken 

informasjon som ikke er justert, samt angi at den er utarbeidet på et annet grunnlag og gjøre rede for dette 

grunnlaget. 

Endringer av IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1A–C1B. 

C1A Ved «Konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: 

retningslinjer for overgang» (endringer av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12), utstedt i juni 2012, ble nr. C2–C5, 

C7–C10 og C12 endret og nr. C1B og C12A–C12B tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et foretak anvender IFRS 

11 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. 

Overgangsbestemmelser 

C1B  Uavhengig av kravene i nr. 28 i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

trenger et foretak, når det anvender denne IFRS første gang, bare presentere de kvantitative opplysningene som 

kreves av IAS 8 nr. 28 f), for den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av denne IFRS (heretter kalt «den umiddelbart foregående perioden»). Et foretak kan 

også presentere denne informasjonen for inneværende periode eller for tidligere sammenligningsperioder, men 

dette er ikke påkrevd. 

I vedlegg C endres nr. C2–C5, C7–C10 og C12. 

Felleskontrollerte virksomheter — overgang fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden 

C2  Ved endring fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden skal et foretak innregne sin investering i 

den felleskontrollerte virksomheten ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden. Denne 

opprinnelige investeringen skal måles som summen av de balanseførte verdiene for eiendelene og 

forpliktelsene som foretaket tidligere hadde konsolidert forholdsmessig, herunder eventuell goodwill som 

oppstår av anskaffelsen. Dersom goodwill tidligere tilhørte en større kontantgenererende enhet, eller en gruppe 

av kontantgenererende enheter, skal foretaket fordele goodwill til den felleskontrollerte virksomheten på 

grunnlag av de relative balanseførte verdiene til den felleskontrollerte virksomheten og den kontantgenererende 

enheten, eller gruppen av kontantgenererende enheter, som den tilhørte. 

C3  Åpningsbalansen for investeringen fastsatt i samsvar med C2 anses som estimert anskaffelseskost for 

investeringen ved førstegangsinnregning. Et foretak skal anvende nr. 40–43 i IAS 28 (som endret i 2011) på 

åpningsbalansen for investeringen for å vurdere om det foreligger et verdifall på investeringen, og skal innregne 

ethvert tap ved verdifall som en justering av opptjent egenkapital ved begynnelsen av den umiddelbart 

foregående perioden. Unntaket som gjelder førstegangsinnregning i nr. 15 og 24 i IAS 12: «Inntektsskatt», får 

ikke anvendelse når foretaket innregner en investering i en felleskontrollert virksomhet som en følge av 

anvendelsen av overgangskravene for felleskontrollerte virksomheter som tidligere ble konsolidert 

forholdsmessig. 

C4  Dersom alle tidligere forholdsmessig konsoliderte eiendeler og forpliktelser slås sammen, og dette fører til 

negative nettoeiendeler, skal et foretak vurdere om det har juridiske eller underforståtte plikter i tilknytning til 

de negative nettoeiendelene, og dersom dette er tilfellet, skal foretaket innregne den tilsvarende forpliktelsen. 

Dersom foretaket konkluderer med at det ikke har noen juridiske eller underforståtte plikter i tilknytning til de 

negative nettoeiendelene, skal det ikke innregne den tilsvarende forpliktelsen, men justere opptjent egenkapital 

ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden. Foretaket skal opplyse om dette, sammen med sin 

kumulative uinnregnede andel av tap for sine felleskontrollerte virksomheter ved begynnelsen av umiddelbart 

foregående perioden og på tidspunktet da denne IFRS blir anvendt for første gang.  
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C5  Et foretak skal gi opplysninger i form av en spesifikasjon av de eiendelene og forpliktelsene som er samlet i 

den separate investeringsbalansen ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden. Disse 

opplysningene skal utarbeides samlet for alle felleskontrollerte virksomheter der et foretak anvender 

overgangskravene omhandlet i C2–C6. 

C6  … 

Felleskontrollerte driftsordninger — overgang fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler 

og forpliktelser 

C7  Ved endring fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler og forpliktelser med hensyn til et foretaks 

interesse i en felleskontrollert driftsordning, skal foretaket, ved begynnelsen av den umiddelbart foregående 

perioden, fraregne investeringen som tidligere ble regnskapsført ved hjelp av egenkapitalmetoden og alle andre 

poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering i ordningen i samsvar med nr. 38 i IAS 28 (som endret 

i 2011), og innregne sin andel av hver av eiendelene og forpliktelsene med hensyn til sin interesse i den 

felleskontrollerte driftsordningen, herunder eventuell goodwill som utgjorde en del av investeringens 

balanseførte verdi. 

C8  Et foretak skal fastsette sin interesse i eiendelene og forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte 

driftsordningen på grunnlag av sine rettigheter og plikter i et nærmere angitt forhold i samsvar med den 

kontraktsregulerte ordningen. Et foretak måler de første balanseførte verdiene av eiendelene og forpliktelsene 

ved å fradele dem fra investeringens balanseførte verdi ved begynnelsen av den umiddelbart foregående 

perioden, på grunnlag av de opplysningene som ble benyttet av foretaket ved anvendelse av 

egenkapitalmetoden. 

C9  Eventuelle forskjeller som oppstår av investeringen som tidligere ble regnskapsført ved hjelp av 

egenkapitalmetoden, sammen med alle andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering i 

ordningen i samsvar med nr. 38 i IAS 28 (som endret i 2011), og nettobeløpet for eiendelene og forpliktelsene, 

herunder eventuell goodwill, som ble innregnet, skal 

a)  motregnes mot eventuell goodwill knyttet til investeringen med en eventuell gjenværende forskjell justert 

mot opptjent egenkapital ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden dersom nettobeløpet for 

eiendelene og forpliktelsene, herunder eventuell goodwill, som er innregnet, er høyere enn investeringen 

(og andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering) som ble fraregnet, 

b)  justeres mot opptjent egenkapital ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden dersom 

nettobeløpet for eiendelene og forpliktelsene, herunder eventuell goodwill, som er innregnet, er lavere enn 

investeringen (og andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering) som ble fraregnet. 

C10  Et foretak som skifter fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler og forpliktelser, skal benytte en 

avstemming mellom den investeringen som ble fraregnet og de eiendelene og forpliktelsene som ble innregnet, 

sammen med en eventuell gjenværende forskjell justert mot opptjent egenkapital, ved begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden. 

C11  … 

Overgangsbestemmelser i et foretaks separate finansregnskap 

C12  Et foretak som i samsvar med nr. 10 i IAS 27 i sitt separate finansregnskap tidligere regnskapsførte sin 

interesse i en felleskontrollert driftsordning som en investering til anskaffelseskost eller i samsvar med IFRS  

9, skal 

a)  fraregne investeringen og innregne eiendelene og forpliktelsene med hensyn til sin interesse i den 

felleskontrollerte driftsordningen til de beløp som blir fastsatt i samsvar med C7–C9, 

b)  sette opp en avstemming mellom den investeringen som ble fraregnet, og eiendelene og forpliktelsene som 

ble innregnet, sammen med en eventuell gjenværende forskjell justert i opptjent egenkapital, ved 

begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden. 

I vedlegg C tilføyes ny overskrift og nytt nr. C12A–C12B. 

Henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» 

C12A  Uavhengig av henvisningene til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. C2–C12 kan et foretak også 

presentere justert sammenligningsinformasjon for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er ikke 

påkrevd. Dersom et foretak velger å presentere justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal 

alle henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. C4–C5A forstås som «den tidligste justerte 

sammenligningsperiode som er presentert».  
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C12B  Dersom et foretak presenterer ikke-justert informasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig hvilken 

informasjon som ikke er justert, samt angi at den er utarbeidet på et annet grunnlag og gjøre rede for dette 

grunnlaget. 

Endringer av IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

Konsekvensendring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell 

rapportering»  

I dette vedlegg fastsettes en endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell 

rapportering» som følge av at Styret har utstedt endringer av IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger». Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 1. 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nytt nr. 39S tilføyes. 

39S Ved «Konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: 

retningslinjer for overgang» (endringer av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12), utstedt i juni 2012, ble nr. D31 

endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 11 (som endret i juni 2012). 

I vedlegg D tilføyes nytt nr. D31. 

Felleskontrollerte ordninger 

D31  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 11 med følgende unntak. 

a)  Ved anvendelse av overgangsbestemmelsene i IFRS 11 skal en førstegangsbruker anvende disse 

bestemmelsene fra tidspunktet for overgang til IFRS. 

b)  Ved endring fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden skal en førstegangsbruker teste 

investeringen for tap ved verdifall i samsvar med IAS 36 ved tidspunktet for overgang til IFRS, uansett om 

det foreligger noen indikasjoner på at investeringen kan ha lidd et tap ved verdifall. Ethvert tap ved verdifall 

som følger av dette skal innregnes som en justering av opptjent egenkapital ved tidspunktet for overgang til 

IFRS. 

Endringer av IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1A og C2A–C2B. 

C1A Ved «Konsernregnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: 

retningslinjer for overgang» (endringer av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12), utstedt i juni 2012, ble nr. C2A–C2B 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

01. januar 2013 eller senere. Dersom et foretak anvender IFRS 12 på en tidligere periode, får disse endringene 

anvendelse på den tidligere perioden. 

C2  … 

C2A  Det er ikke nødvendig å anvende opplysningskravene i denne IFRS på en periode som begynner tidligere enn 

årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før den første årsregnskapsperioden som IFRS 12 anvendes på. 

C2B  Det er ikke nødvendig å anvende opplysningskravene i nr. 24–31 og de tilsvarende retningslinjene i nr. B21–

B26 i denne IFRS på en periode som begynner tidligere enn den første årsregnskapsperioden som IFRS 12 

anvendes på. 

 ____________  
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