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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 3. april 2014 

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

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2014) 2094] 

(2014/187/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

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

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

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

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

2)  På grunnlag av meldingar frå Spania og Portugal bør postane for grensekontrollstasjonar ved lufthamnene i Madrid og 

Tenerife Sur i Spania, ved lufthamna i Porto og ved lufthamna og hamna i Ponta Delgada i Portugal, endrast i lista som 

er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

3)  I rådsavgjerd 2011/408/EU(5) er det fastsett forenkla reglar og framgangsmåtar for helsekontrollar av fiskerivarer, 

muslingar, pigghudingar, sekkedyr og sjøsniglar, biprodukt av desse og produkt som er framstilte av desse biprodukta, 

som kjem frå Grønland, eller som vert innførte til Grønland frå tredjestatar og deretter importerte frå Grønland til 

Unionen. I artikkel 5 i den nemnde avgjerda vert det spesifisert kva krav som gjeld for veterinærkontroll av desse 

produkta ved grensekontrollstasjonane, og det vert fastsett at lista over grensekontrollstasjonar som er godkjende på 

Grønland, skal takast med i lista over grensekontrollstasjonar i medlemsstatane som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. 

4)  Tilsynstenesta til Kommisjonen (tidlegare kalla «inspeksjonstenesta til Kommisjonen»), som er underlagd 

Næringsmiddel- og veterinærkontoret, har gjennomført eit tilsyn ved to grensekontrollstasjonar som Grønland har gjort 

framlegg om, og har deretter gjeve Grønland visse tilrådingar. Grønland svarte tilfredsstillande på desse tilrådingane 

med ein handlingsplan, og dei to framlagde grensekontrollstasjonane bør leggjast til i lista i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 5.4.2014, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

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

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

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

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

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

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

(5) Rådsavgjerd 2011/408/EU av 28. juni 2011 om fastsetjing av forenkla reglar og framgangsmåtar for helsekontrollar av fiskerivarer, 

levande muslingar, pigghudingar, sekkedyr, sjøsniglar, biprodukt av desse og produkt som er framstilte av desse biprodukta, som kjem frå 

Grønland (TEU L 182 av 12.7.2011, s. 24). 
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5)  Ettersom dei forenkla reglane og framgangsmåtane for importkontrollar berre kan nyttast på visse produkt, bør det 

leggjast til ein fotnote om fiskerivarer, muslingar, pigghudingar, sekkedyr og sjøsniglar, biprodukt av desse og produkt 

som er framstilte av desse biprodukta, i dei særlege merknadene i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

6)  Næringsmiddel- og veterinærkontoret gjennomførte eit tilsyn ved grensekontrollstasjonar i Italia i november 2011 og 

gav deretter fleire tilrådingar til denne medlemsstaten. Italia svarte tilfredsstillande på tilrådingane med ein 

handlingsplan og med ei endring av godkjenningskategoriane for grensekontrollstasjonar i hamnene i Livorno-Pisa, 

Trieste og Venezia, så opplysningane om denne medlemsstaten bør difor endrast i lista i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF. 

7)  Nederland har meldt frå om at det er skipa eit nytt kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen i hamna i Rotterdam. Lista 

over postar for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES). 

9)  I samsvar med Det europeiske rådets avgjerd 2012/419/EU(1) utgjer ikkje Mayotte lenger eit oversjøisk land eller 

territorium, og er frå 1. januar 2014 vorten ein fjerntliggjande region i Unionen, slik det er definert i artikkel 349 i 

traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen. Postane for dei lokale einingane i Frankrike i vedlegg II til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

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

11)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og 

dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 3. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(1) Det europeiske rådets avgjerd 2012/419/EU av 11. juli 2012 om endring av statusen til Mayotte overfor Den europeiske unionen (TEU 

L 204 av 31.7.2012, s. 131). 
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Følgjande merknad (15) skal setjast inn i dei særlege merknadene: 

«15) = Само за рибни продукти, клас миди, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги, странични продукти и 

производни продукти, получени от тези странични продукти — pouze pro produkty rybolovu, mlže, 

ostnokožce, pláštěnce, mořské plže, vedlejší produkty a produkty získané z těchto vedlejších produktů — kun 

for fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter og produkter fremstillet af 

disse biprodukter — nur Fischereierzeugnisse, Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken, 

Nebenprodukte und aus diesen Nebenprodukten gewonnene Produkte — Ainult kalandustoodete, 

kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude, nende kõrvalsaaduste ja 

kõrvalsaadustest saadud toodete puhul — μόνο για προϊόντα αλιείας, δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα, 

θαλάσσια γαστερόποδα, τα υποπροϊόντα τους και τα προϊόντα που προέρχονται από τα υποπροϊόντα αυτά — 

only for fishery products, bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products and 

products derived from these by-products — Solo en relación con productos de la pesca, moluscos bivalvos, 

equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos, sus subproductos y productos derivados de estos — 

Uniquement pour les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les 

gastéropodes marins, les sous-produits et les produits dérivés de ces sous-produits — samo za riblje proizvode, 

školjkaše, bodljikaše, plaštenjake, morske puževe, nusproizvode i proizvode dobivene od tih nusproizvoda — 

soltanto per i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro 

sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti — tikai attiecībā uz zivsaimniecības produktiem, 

gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem, jūras gliemežiem, blakusproduktiem un no šiem blakusproduktiem 

iegūtiem produktiem — tik žuvininkystės produktai, dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūros 

pilvakojai, šalutiniai produktai ir iš šių šalutinių produktų pagaminti produktai — Kizárólag halászati 

termékek, kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak, valamint ezek melléktermékei és a 

melléktermékekből származó termékek — għal prodotti tas-sajd, molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, 

gasteropodi tal-baħar, prodotti sekondarji u prodotti ġejjin minn dawn il-prodotti sekondarji biss — uitsluitend 

voor visserijproducten, tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen, 

bijproducten daarvan en van die bijproducten afgeleide producten — wyłącznie w odniesieniu do produktów 

rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich, produktów ubocznych oraz produktów 

pochodnych tych produktów ubocznych — Apenas para produtos da pesca, moluscos bivalves, equinodermes, 

tunicados, gastrópodes marinhos, subprodutos e produtos derivados desses subprodutos — doar pentru produse 

pescărești, specii de moluște bivalve, echinoderme, tunicate, gasteropode marine, subproduse și produse 

derivate din aceste subproduse — Len pre produkty rybolovu, lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce, morské 

ulitníky, vedľajšie produkty a produkty získané z týchto vedľajších produktov — samo za ribiške proizvode, 

školjke, iglokožce, plaščarje, morske polže, stranske proizvode in proizvode iz teh stranskih proizvodov — 

Koskee vain kalastustuotteita, simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä sivutuotteita ja 

näistä sivutuotteista johdettuja tuotteita — endast för fiskeriprodukter, musslor, tagghudingar, manteldjur, 

marina snäckor, biprodukter och produkter framställda av dessa biprodukter.» 

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

i)  Posten for lufthamna i Madrid skal lyde: 

«Madrid ES MAD 4 A 

Iberia HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2) U, E, O 

Swissport HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2) O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

WFS: World 

Wide Flight 

Services 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT O» 
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ii)  Posten for lufthamna i Tenerife Sur skal lyde: 

«Tenerife Sur ES TFS 4 A 

Productos HC(2), NHC(2)  

Animales  U(*), E(*), O» 

c)  Følgjande del om Grønland skal setjast inn i delen som følgjer etter Frankrike: 

«Страна: Гренландия — Země: Grónsko — Land: Grønland — Land: GRÖNLAND — Riik: Gröönimaa — 

Χώρα: Γροινλανδία — Country: GREENLAND — País: Groenlandia — Pays: Groenland — Zemlja: Grenland — 

Paese: Groenlandia — Valsts: Grenlande — Šalis: Grenlandija — Ország: Grönland — Pajjiż: Greenland — Land: 

Groenland — Kraj: Grenlandia — País: Gronelândia — Țara: Groenlanda — Krajina: Grónsko — Država: 

Grenlandija — Maa: Grönlanti — Land: Grönland 

Nuuk GL GOH 1 P  HC(1)(2)(15), NHC-T(2)(15)  

Sisimiut GL JHS 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(15)»  

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

i)  Posten for hamna i Livorno-Pisa skal lyde: 

«Livorno-

Pisa 
IT LIV 1 P 

Porto 

Commerciale 

HC-T(FR), NHC-NT  

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

Lorenzini HC, NHC-NT  

Terminal 

Darsena 

Toscana 

HC, NHC»  

ii)  Posten for hamna i Trieste skal lyde: 

«Trieste IT TRS 1 P Hangar 69 HC, NHC-NT, NHC-T(CH)»  

iii)  Posten for hamna i Venezia skal lyde: 

«Venezia IT VCE 1 P  HC, NHC»  

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

«Rotterdam NL RTM 1 P 

Eurofrigo 

Karimatastraat 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Eurofrigo, Abel 

Tasmanstraat 

HC  

Frigocare 

Rotterdam B.V. 

HC-T(2)  

Coldstore 

Wibaco B.V. 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)  

Kloosterboer 

Delta Terminal 

HC(2)»  
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f)  I den delen som gjeld Portugal, skal postane som gjeld lufthamna og hamna i Ponta Delgada og posten som gjeld 

lufthamna i Porto, lyde: 

«Ponta Delgada 

(Açores) 

PT PDL 4 A  NHC-NT(2)  

Ponta Delgada 

(Açores) 

PT PDL 1 P  HC-T(FR)(3)  

Porto PT OPO 4 A  HC-T(CH)(2), NHC-NT(2) O» 

2)  I den delen som gjeld Frankrike i vedlegg II, skal følgjande post for ei ny lokal eining setjast inn etter Martinique: 

«MAYOTTE 

FR10100 MAYOTTE» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 7. juli 2014 

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Estland er 

offisielt fri for enzootisk bovin leukose 

[meld under nummeret K(2014) 4547] 

(2014/441/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg vedlegg D kapittel I del E, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til 

grunn for at ein medlemsstat eller ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for enzootisk 

bovin leukose hjå storfebuskapar. 

2)  Listene over medlemsstatar og regionar som er godkjende som offisielt frie for enzootisk bovin leukose, er oppførte i 

vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2). 

3)  Estland har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF 

med omsyn til status som offisielt fri for enzootisk bovin leukose, er oppfylte for heile territoriet til denne 

medlemsstaten. 

4)  Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Estland har lagt fram, bør heile territoriet til denne 

medlemsstaten godkjennast som offisielt fritt for enzootisk bovin leukose. 

5)  Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

6)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og 

dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 7. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 9.7.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 41. 

(1) TEF 121, 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74) 

2018/EØS/11/02 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til vedtak 2003/467/EF skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

ES Spania 

FR Frankrike 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

NL Nederland 

AT Austerrike 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK Det sameinte kongeriket» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 31. juli 2014 

om godkjenning av laboratorier i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning 

[meddelt under nummer K(2014) 5352] 

(2014/514/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedtak 2000/258/EF utpekes Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike (fra  

1. juli 2010 innlemmet i Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

ANSES) som det særskilte instituttet som er ansvarlig for å utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

2) I nevnte vedtak fastsettes det at ANSES skal dokumentere vurderingen av laboratorier i tredjestater som har søkt om å 

utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Vedkommende myndighet i Republikken Korea har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriet KBNP INC i 

Sinam-myeon, som støttes av en positiv vurderingsrapport fra ANSES for nevnte laboratorium datert 16. september 

2013. 

4) Etter den negative vurderingsrapporten fra ANSES av 16. september 2013 er godkjenningen som ble gitt 1. mars 2011 i 

samsvar med vedtak 2000/258/EF til laboratoriet Komipharm International Co. Ltd i Siheung-si, tilbakekalt i samsvar 

med kommisjonsbeslutning 2010/436/EU(2). 

5) Vedkommende myndighet i Republikken Korea har inngitt en søknad om fornyet godkjenning av laboratoriet 

Komipharm International Co. Ltd i Siheung-si, som støttes av en positiv vurderingsrapport fra ANSES for nevnte 

laboratorium datert 24. april 2014. 

6) Nevnte laboratorier bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på 

hunder, katter og ildere. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildere: 

a) KBNP, INC 

235-9, Chusa-ro, Sinam-myeon 

Yesan-gun, Chungcheongnam-do 

Republikken Korea 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 2.8.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 3. 

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/436/EU av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med 

sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (EUT 

L 209 av 10.8.2010, s. 19). 

2018/EØS/11/03 
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b) Komipharm International Co. Ltd 

17 Gyeongje-ro, 

Siheung-si, Gyeonggi-do, 

429-848 

Republikken Korea 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 15. august 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 31. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 20. mars 2014 

om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse 

produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF 

[meld under nummeret K(2014) 1742] 

(2014/160/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særleg artikkel 

16, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Rådsvedtak 95/408/EF(2) vart endra ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF(3), og det 

vart fastsett at dei mellombelse listene over tredjestatar 

og verksemder i tredjestatar som var utarbeidde i 

samsvar med vedtak 95/408/EF, framleis skulle nyttast 

tilsvarande inntil naudsynte føresegner vart vedtekne på 

grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(4), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004(5), forordning (EF) nr. 854/2004 eller 

rådsdirektiv 2002/99/EF(6). Vedtaket vart nytta inntil 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014,  

s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 5. 

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

(2) Rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om dei nærmare reglane 

for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over 

verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse 

produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala 

blautdyr frå (TEF L 243 av 11.10.1995, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 

om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og 

hygieneregler ved produksjon og omsetning av visse produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av 

rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 

95/408/EF (TEU L 157 av 30.4.2004, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (TEU L 139 av 

30.4.2004, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av  

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse (TEU L 139 av 30.4.2004, 

s. 55). 

(6) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av 

dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og 

innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum (TEF L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

datoen då forordning (EF) nr. 852/2004, forordning 

(EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 854/2004 tok 

til å gjelde, det vil seie 1. januar 2006. 

2) Det finst framleis lister over verksemder som 

medlemsstatane tillèt import av visse produkt av 

animalsk opphav frå, som vart vedtekne på grunnlag av 

vedtak 95/408/EF. 

3) Ved artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004 vert det 

fastsett ein framgangsmåte for å utarbeide og ajourføre 

lista over verksemder som det er tillate å importere visse 

produkt av animalsk opphav frå. På grunnlag av 

føresegnene i denne artikkelen, særleg nr. 5, der det vert 

fastslått at Kommisjonen skal syte for at ajourførte 

versjonar av alle listene som er utarbeidde eller 

ajourførte, er tilgjengelege for ålmenta, skal listene over 

verksemder som medlemsstatane tillèt import frå med 

omsyn til visse produkt av animalsk opphav som er 

meinte for konsum, offentleggjerast på nettstaden til 

Europakommisjonen(7). 

4) For å oppnå klarleik i unionsregelverket og utarbeidinga 

av lister over verksemder i tredjestatar som det er tillate 

å importere visse produkt av animalsk opphav frå, er det 

av omsyn til rettstryggleiken naudsynt å oppheve 

tidlegare lister som vart vedtekne på grunnlag av vedtak 

95/408/EF, og som no er forelda. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

  

(7) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_ 

listsPerCountry_en.htm 

2018/EØS/11/04 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Kommisjonsvedtaka som er førte opp i vedlegget, vert oppheva. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 20. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kommisjonsvedtak 81/91/EØF(1) 

Kommisjonsvedtak 81/92/EØF(2) 

Kommisjonsvedtak 81/713/EØF(3) 

Kommisjonsvedtak 82/913/EØF(4) 

Kommisjonsvedtak 83/384/EØF(5) 

Kommisjonsvedtak 83/402/EØF(6) 

Kommisjonsvedtak 83/423/EØF(7) 

Kommisjonsvedtak 84/24/EØF(8) 

Kommisjonsvedtak 85/539/EØF(9) 

Kommisjonsvedtak 86/65/EØF(10) 

Kommisjonsvedtak 86/414/EØF(11) 

Kommisjonsvedtak 86/473/EØF(12) 

Kommisjonsvedtak 87/119/EØF(13) 

Kommisjonsvedtak 87/124/EØF(14) 

Kommisjonsvedtak 87/257/EØF(15)  

  

(1) Kommisjonsvedtak 81/91/EØF av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Argentina som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 58 av 5.3.1981,  

s. 39). 

(2) Kommisjonsvedtak 81/92/EØF av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Uruguay som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 58 av 5.3.1981,  

s. 43). 

(3) Kommisjonsvedtak 81/713/EØF av 28. juli 1981 om listen over virksomheter i Forbundsrepublikken Brasil som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 257 av 10.9.1981, s. 28). 

(4) Kommisjonsvedtak 82/913/EØF av 16. desember 1982 om listen over virksomheter i Republikken Sør-Afrika og i 

Namibia som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 381 av 10.9.1981, s. 28). 

(5) Kommisjonsvedtak 83/384/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Australia som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 222 av 13.8.1983, s. 36). 

(6) Kommisjonsvedtak 83/402/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i New Zealand som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 233 av 24.8.1983, s. 24). 

(7) Kommisjonsvedtak 83/423/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Republikken Paraguay som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 238 av 27.8.1983, s. 39). 

(8) Kommisjonsvedtak 84/24/EØF av 23. desember 1983 om listen over virksomheter i Island som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 20 av 25.1.1984, s. 21). 

(9) Kommisjonsvedtak 85/539/EØF av 29. november 1985 om listen over virksomheter på Grønland som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 334 av 12.12.1985, s. 25). 

(10) Kommisjonsvedtak 86/65/EØF av 13. februar 1986 om listen over virksomheter i Marokko som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 72 av 15.3.1986, s. 40). 

(11) Kommisjonsvedtak 86/414/EØF av 31. juli 1986 om listen over virksomheter i Argentina som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 237 av 23.8.1986, s. 36). 

(12) Kommisjonsvedtak 86/473/EØF av 10. september 1986 om listen over virksomheter i Uruguay som er godkjent 

for import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 279 av 30.9.1986, s. 53). 

(13) Kommisjonsvedtak 87/119/EØF av 13. januar 1987 om listen over virksomheter i Brasil som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 49 av 18.2.1987, s. 37). 

(14) Kommisjonsvedtak 87/124/EØF av 19. januar 1987 om listen over virksomheter i Chile som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 51 av 20.2.1987, s. 41). 

(15) Kommisjonsvedtak 87/257/EØF av 28. april 1987 om listen over virksomheter i De forente stater som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 121 av 9.5.1987, s. 46). 
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Kommisjonsvedtak 87/258/EØF(1) 

Kommisjonsvedtak 87/424/EØF(2) 

Kommisjonsvedtak C(89) 1686(3) 

Kommisjonsvedtak 90/165/EØF(4) 

Kommisjonsvedtak 90/432/EØF(5) 

Kommisjonsvedtak 93/26/EØF(6) 

Kommisjonsvedtak 94/40/EF(7) 

Kommisjonsvedtak 94/465/EF(8) 

Kommisjonsvedtak 95/45/EF(9) 

Kommisjonsvedtak 95/427/EF(10) 

Kommisjonsvedtak C(95) 2899(11) 

Kommisjonsvedtak 97/4/EF(12) 

Kommisjonsvedtak 97/252/EF(13) 

Kommisjonsvedtak 97/365/EF(14) 

Kommisjonsvedtak 97/467/EF(15) 

  

(1) Kommisjonsvedtak 87/258/EØF av 28. april 1987 om listen over virksomheter i Canada som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 121 av 9.5.1987, s. 50). 

(2) Kommisjonsvedtak 87/424/EØF av 14. juli 1987 om listen over virksomheter i De forente stater Mexico som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 228 av 15.8.1987, s. 43). 

(3) Kommisjonsvedtak C(89) 1686 av 2. oktober 1989 om listen over virksomheter i Swaziland som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF C 252 av 5.10.1989, s. 4). 

(4) Kommisjonsvedtak 90/165/EØF av 28. mars 1990 om listen over virksomheter i Madagaskar som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 91 av 6.4.1990, s. 34). 

(5) Kommisjonsvedtak 90/432/EØF av 30. juli 1990 om listen over virksomheter i Namibia som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 223 av 18.8.1990, s. 19). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/26/EØF av 11. desember 1992 om listen over virksomheter i Republikken Kroatia som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 16 av 25.1.1993, s. 24). 

(7) Kommisjonsvedtak 94/40/EF av 25. januar 1994 om listen over virksomheter i Zimbabwe som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 22 av 27.1.1994, s. 50). 

(8) Kommisjonsvedtak 94/465/EF av 12. juli 1994 om listen over virksomheter i Botswana som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 190 av 26.7.1994, s. 25). 

(9) Kommisjonsvedtak 95/45/EF av 20. februar 1995 om lista over verksemder i den tidlegare jugoslaviske 

republikken Makedonia som er godkjende for import av ferskt kjøt til Fellesskapet (TEF L 51 av 8.3.1995, s. 13). 

(10) Kommisjonsvedtak 95/427/EF av 16. oktober 1995 om lista over verksemder i Republikken Namibia som er 

godkjende for import av kjøtprodukt til Fellesskapet (TEF L 254 av 24.10.1995, s. 28). 

(11) Kommisjonsvedtak C(95) 2899 av 30. november 1995 om listen over virksomheter i Botswana som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF C 338 av 16.12.1995, s. 3). 

(12) Kommisjonsvedtak 97/4/EF av 12. desember 1996 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt (TEF L 2 av 4.1.1997, s. 6). 

(13) Kommisjonsvedtak 97/252/EF av 25. mars 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og melkebaserte produkter til konsum (TEF L 101 av 

18.4.1997, s. 46). 

(14) Kommisjonsvedtak 97/365/EF av 26. mars 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og 

geit (TEF L 154 av 12.6.1997, s. 41). 

(15) Kommisjonsvedtak 97/467/EF av 7. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater 

som medlemsstatene tillater import fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt (TEF L 199 av 26.7.1997, s. 57). 
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Kommisjonsvedtak 97/468/EF(1) 

Kommisjonsvedtak 97/569/EF(2) 

Kommisjonsvedtak 98/8/EF(3) 

Kommisjonsvedtak 98/10/EF(4) 

Kommisjonsvedtak 1999/120/EF(5) 

Kommisjonsvedtak 1999/710/EF(6) 

Kommisjonsvedtak 2001/556/EF(7) 

Kommisjonsvedtak 2002/987/EF(8) 

Kommisjonsvedtak 2003/689/EF(9) 

Kommisjonsvedtak 2004/229/EF(10) 

Kommisjonsvedtak 2004/628/EF(11) 

 ____________  

  

(1) Kommisjonsvedtak 97/468/EF av 7. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater 

som medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt (TEF L 199 av 26.7.1997, s. 62). 

(2) Kommisjonsvedtak 97/569/EF av 16. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter (TEF L 234 av 26.8.1997, s. 16). 

(3) Kommisjonsvedtak 98/8/EF av 16. desember 1997 om listen over virksomheter i Den føderale republikk 

Jugoslavia som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 2 av 6.1.1998, s. 12). 

(4) Kommisjonsvedtak 98/10/EF av 16. desember 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og 

geit (TEF L 3 av 7.1.1998, s. 14). 

(5) Kommisjonsvedtak 1999/120/EF av 27. januar 1999 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av dyretarmer (TEF L 36 av 10.2.1999, s. 21). 

(6) Kommisjonsvedtak 1999/710/EF av 15. oktober 1999 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt (TEF L 281 av 4.11.1999,  

s. 82). 

(7) Kommisjonsvedtak 2001/556/EF av 11. juli 2001 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av gelatin til konsum (TEF L 200 av 25.7.2001, s. 23). 

(8) Kommisjonsvedtak 2002/987/EF av 13. desember 2002 om listen over virksomheter på Falklandsøyene som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 344 av 19.12.2002, s. 39). 

(9) Kommisjonsvedtak 2003/689/EF av 2. oktober 2003 om listen over virksomheter i Estland som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 251 av 3.10.2003, s. 21). 

(10) Kommisjonsvedtak 2004/229/EF av 5. mars 2004 om listen over virksomheter i Latvia som er godkjent for import 

av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 70 av 9.3.2004, s. 39). 

(11) Kommisjonsvedtak 2004/628/EF av 2. september 2004 om listen over virksomheter i Ny-Caledonia som 

medlemsstatene kan tillate import fra av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 284 av 3.9.2004, s. 4). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 847/2014 

av 4. august 2014 

om godkjenning av DL-selenmetionin 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av DL-selenmetionin. 

Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av DL-selenmetionin, en organisk 

selenforbindelse, som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 30. januar 2014(2) at 

DL-selenmetionin under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til selen for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av DL-selenmetionin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Myndigheten fastslo at grensen for tilsetting av organisk selen som er fastsatt for andre organiske selenforbindelser, 

også bør gjelde for DL-selenmetionin. Dersom fôrvaren tilsettes andre selenforbindelser, bør mengden organisk selen 

som tilsettes, ikke overstige 0,2 mg per kg fullfôr. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 5.8.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(2):3567. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/11/05 



Nr. 11/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.2.2018 

 

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. august 2014. 

 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 

Godkjennings-

periodens 

utløp  
Selen i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b816 — DL- 

selen-

metionin 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Preparat i fast form av DL-selenmetionin med 

et seleninnhold på 1 800 til 2 200 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Organisk selen i form av DL-selenmetionin 

((RS2)-2-amino-4-metylselenyl-butansyre) fra 

kjemisk syntese 

Kjemisk formel: C5H11O2Se 

CAS-nummer: 2578-28-1 

Pulver med minst 97 %  

DL-selenmetionin 

Analysemetode(1): 

Til bestemmelse av DL-selenmetionin i til-

setningsstoffet: høytrykksvæskekromatografi 

med  

UV-påvisning (HPLC-UV). 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

tilsetningsstoffet: induktivt koplet plasma-

massespektrometri (ICP-MS) eller induktivt 

koplet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES). 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

hydrogenerering og atomabsorpsjons-

spektrometri (HGAAS) etter 

mikrobølgeoppslutning (EN 16159:2012). 

Alle 

dyrearter 

—  0,50 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr 

som en premiks. 

2. Brukersikkerhet: åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

3. Teknologiske tilsetningsstoffer eller 

fôrmidler som inngår i framstillingen 

av tilsetningsstoffet, skal sikre en 

tilbøyelighet til å støve på < 0,2 mg 

selen/m3 luft. 

4. Angi vilkår for lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

5. Dersom preparatet inneholder et 

teknologisk tilsetningsstoff eller 

fôrmidler som det er fastsatt en 

grenseverdi for, eller som er 

underlagt andre restriksjoner, skal 

produsenten av tilsetningsstoffet 

opplyse kundene om dette. 

6. Høyeste tilsetning av organisk selen: 

0,20 mg Se/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

25. august 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 848/2014 

av 4. august 2014 

om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 403/2009 med hensyn til merking av L-valin som 

tilsetningsstoff 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 9 nr. 2 og artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi og endre slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av L-valin. Søknaden 

var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-valin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 8. oktober 2013(2) at L-

valin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det anses som en effektiv kilde til den essensielle 

aminosyren L-valin i fôrvarer. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av stoffet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 403/2009(3) ble L-valin framstilt av Escherichia coli godkjent. For å kunne skille 

mellom tilsetningsstoffene i det endelige fôret bør fôrmidler og fôrblandinger merkes med tilsetningsstoffenes 

identifikasjonsnummer, navn og tilsatt mengde. 

7) Forordning (EF) nr. 403/2009 bør derfor endres. Ettersom endringene i vilkårene for godkjenning ikke gjøres av 

sikkerhetsgrunner, bør det fastsettes en overgangsperiode slik at eksisterende lagre kan brukes opp. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 5.8.2014, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(10):3429. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 403/2009 av 14. mai 2009 om godkjenning av et preparat av L-valin som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT 

L 120 av 15.5.2009, s. 3). 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/11/06 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 403/2009 

I kolonne 9 i vedlegget til forordning (EF) nr. 403/2009 tilføyes følgende ledd: 

«Ved frivillig angivelse av tilsetningsstoffet opplyses følgende på fôrmidlenes og fôrblandingenes etikett: 

— tilsetningsstoffets navn og identifikasjonsnummer, 

— tilsatt mengde av tilsetningsstoffet.» 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Fôrmidler og fôrblandinger nevnt i artikkel 2 som er framstilt og merket før 25. februar 2015 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 25. august 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til de eksisterende lagrene er tømt. For fôr beregnet på kjæledyr 

skal tidsfristen for framstilling og merking nevnt i første punktum utløpe 25. august 2016. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. august 2014. 

 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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger. 

3c370 — L-valin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-valin minst 98 % (i tørrstoff) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-valin ((2S)-2-amino-3-metyl-

butansyre) framstilt av 

Corynebacterium glutamicum (KCCM 

80058) 

Kjemisk formel: C5H11NO2 

CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-valin i 

tilsetningsstoffet: Food Chemical 

Codex  

«L-valine monograph». 

Til bestemmelse av valin i premikser, 

fôrblandinger og fôrmidler: 

ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

spektrofotometrisk påvisning 

(HPLC/VIS) – kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009 (EUT L 54 av 

26.2.2009, s.1). 

Alle 

dyrearter 

—   1.  Følgende opplyses på 

tilsetningsstoffets etikett: 

— vanninnhold. 

2. Ved frivillig angivelse av 

tilsetningsstoffet opplyses 

følgende på fôrmidlenes 

og fôrblandingenes etikett: 

— tilsetningsstoffets navn 

og identifikasjonsnum-

mer, 

— tilsatt mengde av til-

setningsstoffet. 

25. august 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 849/2014 

av 4. august 2014 

om godkjenning av preparater av Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 

30151 og Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 som tilsetningsstoffer 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med 

forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering av produkter som brukes i Unionen som 

tilsetningsstoffer i ensilasje. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble preparater av Pediococcus acidilactici 

NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 og Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 innført i registeret 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter i funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje», for alle 

dyrearter. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er 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 funksjons-

gruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene var ledsaget av de 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 6. mars 2014(2) at de 

berørte preparater under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet. Myndigheten fastslo også at preparater av Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei 

NCIMB 30151 og Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 kan forbedre produksjonen av ensilasje ved å øke melkesyre-

konsentrasjonen og redusere tap av tørrstoff. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetodene for tilsetningsstoffene framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatene av Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 og 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode slik at berørte parter kan 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 planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 5.8.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(3):3613; EFSA Journal 2014; 12(3):3611; EFSA Journal 2014; 12(3):3612. 

2018/EØS/11/07 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilsetnings-

stoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Preparatene som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder disse preparatene, som er framstilt og merket før  

25. februar 2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 25. august 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og benyttes inntil 

eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. august 2014. 

 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. 

1k21013 — Pediococcus 

acidilactici 

NCIMB 

30005 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus acidilactici 

NCIMB 30005 som inneholder minst 

1 × 107 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus 

acidilactici NCIMB 30005. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: 

platespredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15786). 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2. Anbefalt laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre 

mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 5 x 

107 KDE/kg ferskt materiale. 

3. Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern 

og hansker ved håndtering. 

25. august 

2024 

1k20748 — Lactobacillus 

paracasei 

NCIMB 

30151 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus paracasei 

NCIMB 30151 som inneholder minst 

1 × 107 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

paracasei NCIMB 30151. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: 

platespredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15787). 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

   1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2. Anbefalt laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre 

mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 5 x 

107 KDE/kg ferskt materiale. 

3. Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern 

og hansker ved håndtering. 
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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 

1k20749 — Lactobacillus 

plantarum 

DSMZ 16627 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

DSMZ 16627 som inneholder minst 

1 × 107 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum DSMZ 16627 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: 

platespredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15787). 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2. Anbefalt laveste innhold av 

tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre 

mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 5 x 

107 KDE/kg ferskt materiale. 

3. Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern 

og hansker ved håndtering. 

25. august 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 852/2014 

av 5. august 2014 

om godkjenning av L-metionin 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av L-metionin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer. Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-metionin framstilt av 

Escherichia coli (KCCM 11252P og KCCM 11340P) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 8. oktober 2013(2) at L-

metionin framstilt av Escherichia coli (KCCM 11252P og KCCM 11340P) under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til aminosyren 

L-metionin for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av stoffet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) I sin uttalelse uttrykte Myndigheten bekymring over målartenes sikkerhet når L-metionin tilføres gjennom drikkevannet. 

Myndigheten foreslår imidlertid ingen grenseverdi for L-metionin. Når det gjelder tilførsel av L-metionin gjennom 

drikkevannet, er det derfor hensiktsmessig å instruere brukeren om å ta hensyn til alle ulike metioninkilder for å oppnå 

optimal tilførsel av essensielle aminosyrer uten at det virker inn på dyrenes yteevne. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 6.8.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av 25. februar 

2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) EFSA Journal 2013; 11(10):3428. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/11/08 
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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, 5. august 2014. 

 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 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger. 

3c305 — L-metionin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-metionin med en renhet på minst 98,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-metionin ((2S)-2-amino-4-(metyltio)-butansyre) 

framstilt ved gjæring med Escherichia coli (KCCM 

11252P og KCCM 11340P) 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

CAS-nummer: 63-68-3 

Analysemetode(1) 

Til identifisering av L-metionin i tilsetningsstoffet: 

infrarød absorpsjon og optisk dreining – FCC-

monografmetoder. 

Til mengdebestemmelse av metionin i tilsetnings-

stoffet og premikser som inneholder mer enn 10 % 

metionin: ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk påvisning 

eller fluorescenspåvisning (HPLC-VIS/FD) – 

ISO/DIS 17180. 

Til bestemmelse av metionin i premikser som 

inneholder mindre enn 10 % metionin, fôr-

blandinger, fôrmidler og vann: ionebytterkroma-

tografi med postkolonnederivatisering og 

fotometrisk påvisning (HPLC/VIS) – kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009(2) (vedlegg III, F). 

Alle 

dyrearter 

—   1.  L-metionin kan også anvendes 

gjennom drikkevann. 

2. Følgende opplyses på til-

setningsstoffets og premiksenes 

etikett: 

«Dersom tilsetningsstoffet 

tilføres gjennom drikkevann, 

bør proteinoverskudd unngås.» 

3. Ved frivillig angivelse av 

tilsetningsstoffet opplyses 

følgende på fôrmidlenes og 

fôrblandingenes etikett: 

— tilsetningsstoffets navn og 

identifikasjonsnummer, 

— tilsatt mengde av til-

setningsstoffet. 

26. august 

2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 862/2014 

av 7. august 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 med omsyn til namnet til innehavaren av 

godkjenninga av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

1) Taminco BVBA har sendt over ein søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 med 

framlegg om endring av namnet på innehavaren av godkjenninga i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 496/2011(2). 

2) Søkjaren hevdar at han frå 6. mars 2014 har teke over verksemda med tilsetjingsstoff i fôrvarer frå Kemira Oyj, og at 

han no eig retten til marknadsføring av tilsetjingsstoffet natriumbenzoat. Søkjaren har lagt fram dokumentasjon til støtte 

for påstandane sine. 

3) Den framlagde endringa av vilkåra for godkjenning er av rein administrativ art, og krev inga ny vurdering av det 

tilsetjingsstoffet som det gjeld. Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik har fått melding om søknaden. 

4) For at søkjaren skal kunne nytte retten sin til marknadsføring under handelsnamnet Taminco Finland Oy, er det 

naudsynt å endre vilkåra for godkjenning. 

5) Forordning (EU) nr. 496/2011 bør difor endrast. 

6) Ettersom endringane i vilkåra for godkjenning ikkje vert gjorde av tryggleiksgrunnar, bør det fastsetjast ein 

overgangsperiode for at eksisterande lager kan brukast opp. 

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

næringsmiddel og fôr — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 

I andre kolonne i vedlegget skal orda «Kemira Oyj» bytast ut med «Taminco Finland Oy». 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Eksisterande lager av tilsetjingsstoffet som er framstilte og merkte før 28. august 2014 i samsvar med dei reglane som galdt før 

28. august 2014, kan framleis bringast i omsetning og nyttast inntil dei eksisterande lagra er tømde. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 8.8.2014, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 av 20. mai 2011 om godkjenning av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Kemira Oyj) (TEU L 134 av 21.5.2011, s. 9). 

2018/EØS/11/09 
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Artikkel 3 

Iverksetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 7. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 863/2014 

av 7. august 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på 

innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff 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) Emerald Kalama Chemical BV har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der 

det foreslås at navnet på innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006(2) og (EF) 

nr. 1138/2007(3). 

2) Søkeren hevder at som følge av en forretningsavtale mellom Emerald Kalama Chemical BV og DSM Nutritional 

Products Ltd er det sistnevnte som eier markedsføringsrettighetene for tilsetningsstoffet benzosyre med virkning fra  

15. april 2014. Søkeren har framlagt dokumenter til støtte for dette. 

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 tilsetningsstoffet i fôrvarer skal kunne markedsføres under navnet DSM Nutritional Products Ltd, må vilkårene 

for godkjenningen endres. 

5) Forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 bør derfor endres. 

6) Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at endringene av forordning (EU) nr. 1730/2007 og (EF)  

nr. 1138/2007, fastsatt ved denne forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode slik 

at eksisterende lagre kan brukes opp. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1730/2006 endres «Emerald Kalama Chemical BV» til «DSM Nutritional 

Products Ltd». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1138/2007 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1138/2007 endres «Emerald Kalama Chemical BV» til «DSM Nutritional 

Products Ltd». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 8.8.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 6. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006 av 23. november 2006 om godkjenning av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff 

i fôrvarer (EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8). 

2018/EØS/11/10 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet som er framstilt og merket før 28. august 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før 

nevnte dato, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes inntil de er tømt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 7. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 709/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse av innholdet av 

dioksiner og polyklorerte bifenyler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(2) inneholder metoder for bestemmelse av innholdet av polyklorerte dibenzo-

p-dioksiner (PCDD), polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB) i fôrvarer. 

2) Det bør fastsettes krav til screeningmetoder som brukes til å identifisere prøver med et betydelig innhold av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB (fortrinnsvis en metode som gjør det mulig å velge ut prøver som overskrider 

tiltaksgrensene, og som sikrer at prøver som overskrider grenseverdiene, velges ut), og som har høy analysekapasitet. 

Når det gjelder grenseverdier, bør andelen falskt negative prøver i disse screeningmetodene være under 5 %. 

3) Dersom resultatene som oppnås med screeningmetoden, overskrider terskelverdien, bør den opprinnelige prøven 

analyseres med en metode som gjør det mulig å identifisere og mengdebestemme PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

i prøven. Disse metodene kalles heretter «bekreftelsesmetoder». Tekniske framskritt og den tekniske utvikling har vist at 

det i tillegg til gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (GC-HRMS) bør tillates å bruke 

gasskromatografi/tandemmassespektrometri (GC-MS/MS) som bekreftelsesmetode for å kontrollere at grenseverdien 

overholdes. 

4) Erfaringer fra anvendelsen av gjeldende regler viser at disse bør endres med hensyn til nødvendigheten av å utføre 

dobbeltanalyser, vurderingen av om kravene er oppfylt dersom det utføres dobbeltanalyser og kravet om akseptabel 

differanse mellom øvre og nedre konsentrasjon. 

5) Forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 27.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 8. 

(1) EUT 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med 

offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

2018/EØS/11/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del B i vedlegg V til forordning (EF) nr. 152/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______ 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 152/2009 skal del B «BESTEMMELSE AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG 

PCB» lyde: 

«B. BESTEMMELSE AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG PCB 

KAPITTEL I 

Prøvetakingsmetoder og tolking av analyseresultater 

1.  Formål og virkeområde 

 Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD), polyklorerte 

dibenzofuraner (PCDF), dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB)(1)* og ikke-dioksinlignende PCB i fôrvarer skal tas 

i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. De kvantitative kravene i forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter 

som er jevnt fordelt i fôrvarene, som fastsatt i nr. 5.1 i vedlegg I, får anvendelse. Samleprøver som oppnås på denne 

måten, skal anses som representative for de partier eller delpartier de er tatt fra. På grunnlag av innholdet som påvises i 

laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i direktiv 2002/32/EF er overholdt. 

 I denne del B får definisjonene fastsatt i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/657/EF(2)* anvendelse. 

 I tillegg til disse definisjonene menes i denne del B med: 

 «Screeningmetoder» metoder for utvelging av de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. De skal sikre en kostnadseffektiv og høy analysekapasitet, noe som vil 

øke muligheten til å oppdage nye hendelser som innebærer høy eksponering og helsefare for forbrukerne. 

Screeningmetodene skal være basert på bioanalytiske metoder eller GC-MS-metoder. Prøveresultater som er oppnådd i 

forbindelse med kontroll av om grenseverdien overholdes, og som overskrider terskelverdien, skal kontrolleres ved at den 

opprinnelige prøven analyseres på nytt med en bekreftelsesmetode. 

 «Bekreftelsesmetoder» metoder som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger slik at PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB på en entydig måte kan identifiseres og mengdebestemmes ved grenseverdien eller eventuelt ved tiltaksgrensen. I 

disse metodene anvendes gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (GC-HRMS) eller gasskromatografi/ 

tandemmassespektrometri (GC-MS/MS). 

2. Partiets eller delpartiets samsvar med grenseverdien 

2.1. Ikke-dioksinlignende PCB 

 Partiet er i samsvar med grenseverdien dersom analyseresultatet ikke overskrider grenseverdien for ikke-dioksinlignende 

PCB fastsatt i direktiv 2002/32/EF, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

 Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien dersom den øvre konsentrasjonen(3)* som analyseresultatet viser, bekreftet 

med en ny analyse(4)*, overskrider grenseverdien fastsatt i direktiv 2002/32/EF, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

Gjennomsnittet av de to bestemmelsene, idet det tas hensyn til måleusikkerheten, brukes for å bekrefte at kravene er 

oppfylt. 

 Det skal tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

— Ved å beregne utvidet usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et parti 

eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien minus U overskrider grenseverdien. 

— Ved å fastsette beslutningsgrensen (CCα) i samsvar med nr. 3.1.2.5 i vedlegg I til vedtak 2002/657/EF. Et parti eller 

delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

 Nummer 1, 2 og 3 får anvendelse på resultatene av den analyserte prøven beregnet på offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler.  
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2.2. PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

 Partiet er i samsvar med grenseverdiene dersom resultatet av en enkeltanalyse 

— utført ved hjelp av en screeningmetode der andelen falskt negative prøver er under 5 %, viser at innholdet ikke 

overskrider grenseverdien for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

fastsatt i direktiv 2002/32/EF, 

— utført ved hjelp av en bekreftelsesmetode ikke overskrider grenseverdien for henholdsvis PCDD/PCDF og summen 

av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB som fastsatt i direktiv 2002/32/EF, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

 For screeningprøver skal det fastsettes en terskelverdi som danner grunnlaget for beslutningen om hvorvidt de ulike 

grenseverdiene som er fastsatt for enten PCDD/PCDF eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, er 

overholdt. 

 Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien dersom den øvre konsentrasjonen(5)* som analyseresultatet viser, oppnådd 

med en bekreftelsesmetode og bekreftet med en ny analyse, overskrider grenseverdien fastsatt i direktiv 2002/32/EF, idet 

det tas hensyn til måleusikkerheten(6)*. Gjennomsnittet av de to bestemmelsene, idet det tas hensyn til måleusikkerheten, 

brukes for å bekrefte at kravene er oppfylt. 

 Det skal tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

— Ved å beregne utvidet usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et parti 

eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien minus U overskrider grenseverdien. Dersom 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den beregnede utvidede 

usikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB for summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

— Ved å fastsette beslutningsgrensen (CCα) i samsvar med nr. 3.1.2.5 i vedlegg I til vedtak 2002/657/EF. Et parti eller 

delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

 Nummer 1–4 får anvendelse på resultatene av den analyserte prøven beregnet på offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler. 

3. Resultater som overskrider tiltaksgrensene fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/32/EF 

 Tiltaksgrenser er et verktøy for utvelging av prøver der det er nødvendig å identifisere en forurensningskilde og treffe 

tiltak for å redusere eller fjerne den. Hensiktsmessige terskelverdier for utvelging av disse prøvene skal fastsettes ved 

hjelp av screeningmetoder. Dersom betydelig arbeid er nødvendig for å identifisere en kilde og redusere eller fjerne 

forurensningen, kan det være hensiktsmessig å bekrefte overskridelsen av tiltaksgrensene gjennom en dobbeltanalyse med 

en bekreftelsesmetode og idet det tas hensyn til måleusikkerheten(7)*. 

KAPITTEL II 

Tillaging av prøver og krav til analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF) og 

dioksinlignende PCB i fôrvarer 

1. Bruksområde 

 Kravene fastsatt i dette kapittel får anvendelse når fôrvarer analyseres med henblikk på offentlig kontroll av innholdet 

av 2,3,7,8-substituerte polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD), polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) og 

dioksinlignende polyklorerte bifenyler (dioksinlignende PCB) og andre forskriftsmessige formål. 

 Kontroll av innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i fôrvarer kan utføres ved hjelp av to forskjellige 

typer analysemetoder: 

a)  Screeningmetoder 

 Målet med screeningmetoder er å velge ut de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. Screeningmetodene bør sikre en kostnadseffektiv og høy 

analysekapasitet, noe som vil øke muligheten til å oppdage nye hendelser som innebærer høy eksponering og 

helsefare for forbrukerne. Bruken av disse metodene bør ta sikte på å unngå falskt negative resultater. 

Screeningmetoder kan omfatte bioanalytiske metoder og GC-MS-metoder.  
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 Med screeningmetoder sammenlignes analyseresultatet med en terskelverdi, noe som gir et ja/nei-svar på om 

grenseverdien eller tiltaksgrensen kan være overskredet. Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøver som mistenkes for ikke å overholde grenseverdien, må 

bestemmes/bekreftes ved hjelp av en bekreftelsesmetode. 

 I tillegg kan screeningmetoder gi en indikasjon på innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøven. 

Ved bruk av bioanalytiske screeningmetoder uttrykkes resultatet som bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), mens det 

ved bruk av fysikalsk-kjemiske GC-MS-metoder uttrykkes som toksisitetsekvivalenter (TEQ). Resultatene, i form 

av tallverdier, som oppnås ved bruk av screeningmetoder, er egnet til å påvise overholdelse eller mistenkt 

manglende overholdelse eller overskridelse av tiltaksgrensene, og gir en indikasjon på konsentrasjonsområdet i 

tilfelle prøvene må følges opp med bekreftelsesmetoder. De er ikke egnet til å vurdere bakgrunnsnivåer, beregne 

inntak, følge utviklingstrekk over tid eller til å foreta en ny vurdering av tiltaks- og grenseverdiene. 

b)  Bekreftelsesmetoder 

 Bekreftelsesmetoder gjør det mulig entydig å identifisere og mengdebestemme PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB i en prøve og innhente fullstendige opplysninger på forbindelsesnivå. Disse metodene gjør det derfor mulig å 

kontrollere grenseverdiene og tiltaksgrensene og å bekrefte resultatene av screeningmetodene. Resultatene kan 

dessuten anvendes for andre formål, f.eks. å bestemme lave bakgrunnsnivåer ved overvåking av fôrvarer, følge 

utviklingstrekk over tid, vurdere eksponering og bygge opp en database for eventuelt å kunne vurdere 

tiltaksgrenser og grenseverdier på nytt. De er også viktige for å fastslå forbindelsesmønstre for å påvise kilden til 

en eventuell forurensning. Slike metoder omfatter bruk av GC-HRMS. GC-MS/MS kan også brukes til å bekrefte 

om grenseverdien er overholdt eller ikke. 

2. Bakgrunn 

 Ved beregning av konsentrasjoner av toksisitetsekvivalenter (TEQ) skal konsentrasjonen av de enkelte stoffene i en 

gitt prøve multipliseres med sin respektive toksisitetsekvivalensfaktor (TEF) (se fotnote (1)* i kapittel I), og deretter 

summeres for å gi den samlede konsentrasjonen av dioksinlignende forbindelser uttrykt som TEQ. 

 I denne del B menes med akseptert spesifikk grense for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse det laveste 

innholdet av analytten som kan måles med rimelig statistisk sikkerhet, og som oppfyller kriteriene til identifisering 

som er beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, f.eks. i standarden EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse 

av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 

1613 og 1668 som revidert. 

 Grensen for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse kan identifiseres som 

a)  konsentrasjonen av en analytt i det ekstraktet av en prøve som for de to forskjellige ionene som skal overvåkes, gir 

et instrumentsutslag med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme rådatasignalet eller, 

b)  dersom beregningen av signal/støy av tekniske årsaker ikke gir pålitelige resultater, punktet for laveste 

konsentrasjon i en kalibreringskurve som gir et akseptabelt (≤ 30 %) og konsekvent (målt minst i starten og på 

slutten av en analyseserie) avvik i forhold til den gjennomsnittlige relative responsfaktoren beregnet for alle 

punkter i kalibreringskurven i hver prøveserie. Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) beregnes fra punktet for 

laveste konsentrasjon, idet det tas hensyn til gjenfinning av interne standarder og prøvemengde. 

 Bioanalytiske screeningmetoder gir ikke resultater på forbindelsesnivå, men gir bare en indikasjon(8)* på TEQ-nivået, 

uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), der det tas hensyn til det faktum at ikke alle forbindelser i et prøveekstrakt 

som gir respons i analysen, oppfyller alle kravene i TEQ-prinsippet. 

 Screening- og bekreftelsesmetoder skal bare brukes til kontroll av en bestemt matriks dersom metodene er 

tilstrekkelig følsomme til å påvise nivåer ved tiltaksgrensen eller grenseverdien på en pålitelig måte. 

3. Krav til kvalitetssikring 

3.1.  Det skal treffes tiltak for å unngå krysskontaminering på alle trinn i prøvetakings- og analyseprosessen. 

3.2.  Prøvene skal oppbevares og transporteres i beholdere av glass, aluminium, polypropylen eller polyetylen som er egnet 

for oppbevaring uten at innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøvene påvirkes. Spor av papirstøv skal 

fjernes fra prøvebeholderen.  
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3.3.  Oppbevaring og transport skal foregå på en slik måte at fôrvareprøven bevares i uendret stand. 

3.4.  Om nødvendig skal hver laboratorieprøve finmales og blandes grundig ved hjelp av en metode som sikrer fullstendig 

homogenisering (f.eks. så finmalt at prøven kan siktes i en sikt med en maskevidde på 1 mm). Prøvene skal tørkes før 

de males dersom vanninnholdet er for høyt. 

3.5.  Reagenser, glassvarer og annet utstyr skal kontrolleres med tanke på mulig påvirkning av de TEQ- eller BEQ-baserte 

resultatene. 

3.6.  Det skal utføres en blindanalyse ved at hele analyseprosessen gjennomføres, men uten prøven. 

3.7.  For bioanalytiske metoder skal det kontrolleres at alle glassvarer og løsemidler som brukes i analysene, ikke 

inneholder forbindelser som kan interferere med påvisningen av målforbindelser i måleområdet. Glassvarer skal 

skylles med løsemidler eller varmes opp til en temperatur som er tilstrekkelig høy til å fjerne spor av PCDD/PCDF, 

dioksinlignende forbindelser og interfererende forbindelser fra overflatene. 

3.8.  Prøvemengden som brukes til ekstraksjon, må være stor nok til å oppfylle kravene om et tilstrekkelig lavt 

måleområde, herunder grenseverdi- eller tiltaksgrensekonsentrasjonene. 

3.9.  De enkelte framgangsmåtene for tillaging av prøver som brukes for de aktuelle produktene, skal følge internasjonalt 

anerkjente retningslinjer. 

4. Krav til laboratorier 

4.1.  I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent organ 

som oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de anvender metoder for kvalitetssikring av sine analyser. 

Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. 

4.2.  Laboratoriets kompetanse skal dokumenteres ved løpende deltaking i undersøkelser som foretas ved flere laboratorier, 

for å bestemme PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i relevante fôrmatrikser og konsentrasjonsområder. 

4.3.  Laboratorier som bruker screeningmetoder til rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier som 

bruker bekreftelsesmetoden, både for kvalitetskontroll og for å bekrefte analyseresultatet for mistenkte prøver. 

5. Grunnleggende krav til analysemetoder for dioksiner (PCDD/PCDF) og dioksinlignende PCB 

5.1. Lavt måleområde og lave grenser for mengdebestemmelse 

 Noen PCDD-/PCDF-forbindelser er ekstremt giftige, og de påviselige mengdene skal derfor ligge i øvre femtogram-

område (10-15g). For de fleste PCB-forbindelser er det tilstrekkelig med en grense for mengdebestemmelse i 

nanogram-området (10-9g). Ved måling av de mer giftige dioksinlignende PCB-forbindelsene (særlig non-orto-

substituerte forbindelser) skal den nedre del av måleområdet nå de lave pikogram-nivåene (10–12g). For alle andre 

PCB-forbindelser er det tilstrekkelig med en grense for mengdebestemmelse i nanogram-området (10-9g). 

5.2. Høy selektivitet (spesifisitet) 

5.2.1.  Det må kunne skilles mellom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB og en rekke andre potensielt interfererende 

forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forekommer i konsentrasjoner som kan være flere ganger høyere enn 

de relevante analyttenes. For GC-MS-metoder må det kunne skilles mellom ulike forbindelser, f.eks. mellom giftige 

(som de sytten 2,3,7,8-substituerte PCDD/PCDF og de tolv dioksinlignende PCB) og andre forbindelser. 

5.2.2.  Bioanalytiske metoder skal kunne påvise målforbindelser som summen av PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende 

PCB. Ved rensing av prøven skal målet være å fjerne forbindelser som forårsaker falskt positive resultater, eller 

forbindelser som kan svekke responsen og dermed forårsake falskt negative resultater. 
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5.3. Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon, gjenfinningsgrad ved biologisk prøving) 

5.3.1.  For GC-MS-metoder skal bestemmelsen gi et gyldig anslag over den faktiske konsentrasjonen i en prøve. Høy 

nøyaktighet er nødvendig for å unngå at et resultat av en analyse avvises fordi TEQ-nivået som er bestemt, ikke er 

tilstrekkelig pålitelig. Nøyaktighet uttrykkes som riktighet (differansen mellom den målte gjennomsnittsverdien for en 

analytt i et sertifisert materiale og dens sertifiserte verdi, uttrykt som en prosent av denne verdien) og presisjon 

(RSDR, det vil si relativt standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold). 

5.3.2.  For bioanalytiske metoder skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving bestemmes. Med gjenfinningsgrad ved 

biologisk prøving menes BEQ-nivået beregnet ut fra TCDD- eller PCB 126-kalibreringskurven korrigert for 

blindprøven og deretter delt på TEQ-nivået bestemt med bekreftelsesmetoden. Formålet er å korrigere for faktorer 

som tap av PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser i ekstraksjons- og rensefasene, samtidig ekstraherte 

forbindelser som øker eller svekker responsen (agonistisk og antagonistisk virkning), kvaliteten på kurvetilpasningen 

eller forskjeller mellom verdiene for toksisitetsekvivalensfaktor (TEF) og relativ potens (REP). Gjenfinningsgraden 

ved biologisk prøving beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre nær det 

relevante nivået. 

5.4. Validering i grenseverdiområdet og alminnelige kvalitetskontrolltiltak 

5.4.1.  Laboratoriene skal dokumentere en metodes ytelse i grenseverdiområdet, f.eks. 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien, med 

en akseptabel variasjonskoeffisient for gjentatte analyser under validering og rutineanalysering. 

5.4.2.  Som interne kvalitetskontrolltiltak skal det foretas jevnlige blindkontroller og tilsetningsforsøk eller analyser av 

kontrollprøver (om mulig helst med sertifisert referansemateriale). Kvalitetskontrolldiagrammer for blindkontroller, 

tilsetningsforsøk eller analysering av kontrollprøver skal utarbeides og kontrolleres for å sikre at analyseytelsen 

oppfyller kravene. 

5.5. Grense for mengdebestemmelse 

5.5.1.  For bioanalytiske screeningmetoder er det ikke påkrevd å fastsette en grense for mengdebestemmelse (LOQ), men det 

skal dokumenteres at metoden kan skille mellom blindprøve- og terskelverdien. Når et BEQ-nivå bestemmes, skal det 

fastsettes et rapporteringsnivå for å håndtere prøver som viser en respons under dette nivået. Det skal dokumenteres at 

rapporteringsnivået er forskjellig fra metodens blindprøver med en faktor på minst tre med en respons under 

måleområdet. Det skal derfor beregnes ut fra prøver som har et innhold av målforbindelser nær det påkrevde 

minstenivået, og ikke ut fra et signal/støy-forhold eller en analyseblindprøve. 

5.5.2.  For bekreftelsesmetoder skal grensen for mengdebestemmelse (LOQ) være på ca. én femdel av grenseverdien. 

5.6. Analysekriterier 

 For å sikre pålitelige resultater av bekreftelses- eller screeningmetoder skal følgende kriterier være oppfylt i 

grenseverdi- eller tiltaksgrenseområdet for henholdsvis TEQ- og BEQ-verdien, bestemt enten som samlet TEQ 

(summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB) eller separat for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB: 

 

Screening med 

bioanalytiske eller 

fysikalsk-kjemiske metoder. 

Bekreftelsesmetoder 

Andel falskt negative prøver(1) < 5 %  

Riktighet  -20 % til +20 % 

Repeterbarhet (RSDr) < 20 %  

Intern reproduserbarhet (RSDR) < 25 % < 15 % 

(1) Med hensyn til grenseverdiene. 
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5.7. Særlige krav til screeningmetoder 

5.7.1.  Både GC-MS-metoder og bioanalytiske metoder kan brukes til screening. Ved bruk av GC-MS-metoder får kravene 

fastsatt i nr. 6 anvendelse. For cellebaserte bioanalytiske metoder er det fastsatt særlige krav i nr. 7. 

5.7.2.  Laboratorier som bruker screeningmetoder til rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier som 

bruker bekreftelsesmetoden. 

5.7.3.  Screeningmetodens ytelse skal kontrolleres i forbindelse med rutineanalyser ved hjelp av analysekvalitetskontroll og 

løpende metodevalidering. Det skal foreligge et løpende program for kontroll av negative resultater. 

5.7.4.  Kontroll av mulig hemming av cellerespons og cytotoksisitet: 

 Ved rutinemessig screening skal 20 % av prøveekstraktene måles med og uten tilsetning av 2,3,7,8-TCDD ved 

grenseverdien eller tiltaksgrensen for å kontrollere om responsen kan være hemmet av interfererende stoffer i 

prøveekstraktet. Den målte konsentrasjonen i prøven med tilsetning skal sammenlignes med summen av 

konsentrasjonen i ekstraktet uten tilsetning og tilsetningskonsentrasjonen. Dersom den målte konsentrasjonen er mer 

enn 25 % lavere enn den beregnede konsentrasjonen (summen), tyder dette på at signalet kan være hemmet, og den 

aktuelle prøven skal da gjennomgå en bekreftende analyse med GC-HRMS. Resultatene skal kontrolleres ved hjelp av 

kvalitetskontrolldiagrammer. 

5.7.5.  Kvalitetskontroll av negative prøver: 

 Om lag 2–10 % av de negative prøvene, avhengig av prøvematriks og laboratoriets erfaringsnivå, skal bekreftes med 

GC-HRMS. 

5.7.6.  Bestemmelse av andelen falskt negative prøver på grunnlag av kvalitetskontrolldata: 

 Andelen falskt negative resultater fra screening av prøver som ligger under og over grenseverdien eller tiltaksgrensen, 

skal bestemmes. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal være under 5 %. Når det foreligger minst 20 

bekreftede resultater per matriks/matriksgruppe fra kvalitetskontrollen av negative prøver, skal disse opplysningene 

danne grunnlaget for å trekke konklusjoner om andelen falskt negative prøver. Resultater av prøver analysert ved 

ringprøving eller under forurensningshendelser som dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger 

grenseverdien, kan også tas med i de minst 20 resultatene som skal legges til grunn for vurderingen av andelen falskt 

negative prøver. Prøvene skal dekke de vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

 Selv om formålet med screeningprøver fortrinnsvis er å oppdage prøver som overskrider tiltaksgrensen, er det 

grenseverdien som er kriteriet for å bestemme andelen falskt negative prøver, idet det tas hensyn til 

bekreftelsesmetodens måleusikkerhet. 

5.7.7.  Potensielt positive prøver fra screeningen skal alltid kontrolleres gjennom en fullstendig, ny analyse av den 

opprinnelige prøven ved bruk av en bekreftelsesmetode. Disse prøvene kan også anvendes for å vurdere andelen falskt 

positive prøver. For screeningmetoder skal andelen falskt positive prøver være den andelen av resultatene som 

bekreftes som negative ved hjelp av en bekreftende analyse, selv om prøven i en tidligere screening er erklært som 

potensielt positiv. Vurderingen av hvor godt screeningmetoden fungerer skal baseres på en sammenligning av falskt 

positive prøver og det samlede antall prøver som er undersøkt. Andelen skal være tilstrekkelig lav til at det lønner seg 

å bruke en screeningmetode. 

5.7.8.  Bioanalytiske metoder skal, i hvert fall under valideringsforhold, gi en gyldig indikasjon på TEQ-nivået, beregnet og 

uttrykt i BEQ. 

 Også for bioanalytiske metoder som gjennomføres under repeterbarhetsforhold, vil intern RSDr normalt være mindre 

enn RSDR (reproduserbarhet). 

6. Særlige krav til GC-MS-metoder som skal overholdes i forbindelse med screening eller bekreftelse 

6.1. Akseptabel differanse mellom WHO-TEQ-resultater med hensyn til øvre og nedre konsentrasjon 

 Differansen mellom øvre og nedre konsentrasjon skal ikke overskride 20 % ved bekreftelse av overskridelsen av 

grenseverdi eller eventuelt tiltaksgrenser.  
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6.2. Kontroll av gjenfinning 

6.2.1.  For å validere analysemetoden skal det tilsettes 13C-merkede 2,3,7,8-klorsubstituerte interne PCDD-/PCDF-standarder 

og 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder helt i begynnelsen av analysemetoden, f.eks. før ekstraksjon. 

Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe gruppene av PCDD/PCDF og 

minst én forbindelse for hver av de homologe gruppene av dioksinlignende PCB (og eventuelt minst én forbindelse 

for hver valgte massespektrometriske ioneregistreringsfunksjon som brukes til kontroll av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB). Når det gjelder bekreftelsesmetoder, skal alle de sytten 13C-merkede 2,3,7,8-substituerte 

interne PCDD-/PCDF-standardene og alle de tolv 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standardene brukes. 

6.2.2.  Ved hjelp av relevante kalibreringsløsninger skal dessuten relative responsfaktorer bestemmes for de forbindelser som 

ikke tilsettes en 13C-merket analog. 

6.2.3.  For fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som inneholder mindre enn 10 % fett, skal interne standarder 

tilsettes før ekstraksjon. For fôrvarer av animalsk opprinnelse som inneholder mer enn 10 % fett, skal de interne 

standardene tilsettes enten før eller etter ekstraksjonen av fett. Det skal foretas en hensiktsmessig validering av 

ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne standardene ble tilsatt, og av om resultatene er 

produkt- eller fettbaserte. 

6.2.4.  Før analysering med GC-MS skal det tilsettes én eller to gjenfinningsstandarder (surrogatstandarder). 

6.2.5.  Gjenfinningen må kontrolleres. For bekreftelsesmetoder skal gjenfinningen av de enkelte interne standardene ligge i 

området 60–120 %. For enkelte forbindelser, særlig visse hepta- og okta-klorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner, skal lavere eller høyere gjenfinning aksepteres, forutsatt at deres bidrag til TEQ-verdien ikke utgjør 

mer enn 10 % av den samlede TEQ-verdien (basert på summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved bruk 

av GC-MS-screeningmetoder skal gjenfinningen ligge i området 30–140 %. 

6.3. Fjerning av interfererende stoffer 

— PCDD/PCDF skal separeres fra interfererende klorerte forbindelser som ikke-dioksinlignende PCB og klorerte 

difenyletere ved hjelp av egnede kromatografiteknikker (fortrinnsvis med florisil-, aluminiumoksid- og/eller 

karbonkolonne). 

— Gasskromatografisk separasjon av isomerer skal være < 25 % fra topp til topp mellom 1,2,3,4,7,8-HxCDF og 

1,2,3,6,7,8-HxCDF. 

6.4. Kalibrering med standardkurve 

 Kalibreringskurveområdet skal dekke det relevante grenseverdi- eller tiltaksgrenseområdet. 

6.5. Særlige krav til bekreftelsesmetoder 

— GC-HRMS: 

 Ved HRMS skal oppløsningen normalt være høyere enn eller lik 10 000 for hele masseområdet ved 10 % av 

topphøydene. 

 Ytterligere kriterier for identifisering og bekreftelse beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel 

i standarden EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av 

indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles. 

— GC-MS/MS: 

 Kontroll av minst to bestemte morioner, hvert med ett bestemt tilsvarende datterion fra overgangen, for alle 

merkede og umerkede analytter innenfor analysens virkeområde. 

 Høyeste tillatte toleranse for relativ ioneintensitet på ± 15 % for utvalgte datterioner fra overgangen 

sammenlignet med beregnede eller målte verdier (gjennomsnittet av kalibreringsstandarder) ved identiske 

MS/MS-forhold, særlig kollisjonsenergi og kollisjonsgasstrykk, for hver overgang av en analytt.  
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 Oppløsningen for hver kvadrupol skal minst være lik eller bedre enn enhetsmasseoppløsningen 

(enhetsmasseoppløsning: tilstrekkelig oppløsning til å skille to topper i en masseenhet) for å gjøre mulig 

interferens med de relevante analyttene så liten som mulig. 

 Ytterligere kriterier beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel i standarden EN 16215:2012 

(Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved 

GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles, unntatt plikten til å bruke  

GC-HRMS. 

7. Særlige krav til bioanalytiske metoder 

 Bioanalytiske metoder er metoder basert på bruk av biologiske prinsipper som cellebaserte analyser, reseptoranalyser 

eller immunologiske analyser. Her i nr. 7 fastsettes alminnelige krav til bioanalytiske metoder. 

 I en screeningmetode klassifiseres i prinsippet en prøve som negativ eller mistenkt positiv. I denne forbindelse 

sammenlignes det beregnede BEQ-nivået med terskelverdien (se nr. 7.3). Prøver under terskelverdien erklæres som 

negative, og prøver som er lik eller over terskelverdien er mistenkt positive og må analyseres med en 

bekreftelsesmetode. I praksis kan et BEQ-nivå som tilsvarer 2/3 av grenseverdien, fungere som terskelverdi, forutsatt 

at andelen falskt negative prøver er på under 5 %, og at andelen falskt positive prøver er akseptabel. Med særskilte 

grenseverdier for PCDD/PCDF og for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kreves hensiktsmessige 

terskelverdier for biologiske prøver av PCDD/PCDF for å kunne kontrollere om prøvene oppfyller kravene uten 

fraksjonering. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, kan en egnet prosentandel av den respektive 

tiltaksgrensen fungere som terskelverdi. 

 Når det gjelder visse bioanalytiske metoder, kan det dessuten fastsettes et veiledende nivå uttrykt i BEQ for prøver i 

måleområdet som overskrider rapporteringsgrensen (se nr. 7.1.1 og 7.1.6) 

7.1. Vurdering av analyseresponsen 

7.1.1.  Alminnelige krav 

— Ved beregning av konsentrasjonene ut fra en TCDD-kalibreringskurve vil verdiene i nedre og øvre del av kurven 

vise stor variasjon (høy variasjonskoeffisient). Måleområdet er området der variasjonskoeffisienten er lavere enn 

15 %. Den nedre delen av måleområdet (rapporteringsgrensen) settes høyere enn metodens blindprøver med en 

faktor på minst 3. Den øvre delen av måleområdet er normalt representert ved en EC70-verdi (70 % av høyeste 

effektive konsentrasjon), men er lavere dersom variasjonskoeffisienten er høyere enn 15 % i dette området. 

Måleområdet skal fastsettes under valideringen. Terskelverdiene (se nr. 7.3) skal ligge godt innenfor 

måleområdet. 

— Standardløsninger og prøveekstrakter skal analyseres minst to ganger. Ved bruk av en dobbeltanalyse skal en 

standardløsning eller et kontrollekstrakt som er analysert i 4–6 brønner fordelt over platen, gi en respons eller en 

konsentrasjon (bare mulig i måleområdet) basert på en variasjonskoeffisient på < 15 % 

7.1.2.  Kalibrering 

7.1.2.1.  Kalibrering med standardkurve 

— Innholdet i prøver skal beregnes ved å sammenligne analyseresponsen med en TCDD-kalibreringskurve (eller 

PCB 126 eller en standardblanding av PCDD/PCDF/dioksinlignende PCB) for å beregne BEQ-nivået i ekstraktet 

og deretter i prøven. 

— Kalibreringskurvene skal inneholde 8–12 konsentrasjoner (minst en dobbeltanalyse) med nok konsentrasjoner i 

den nedre delen av kurven (måleområdet). Det skal legges særlig vekt på kvaliteten på kurvetilpasningen i 

måleområdet. Når tilpasningsgraden ved ikke-lineær regresjon skal bedømmes, har R2-verdien liten eller ingen 

betydning. En bedre tilpasning oppnås ved å redusere differansen mellom beregnede og observerte nivåer i 

kurvens måleområde, f.eks. ved å redusere residualkvadratsummen til et minimum. 

— Beregnet innhold i prøveekstraktet korrigeres deretter for BEQ-nivået som er beregnet for en matriks- eller 

løsemiddelblindprøve (for å ta hensyn til urenheter fra løsemidler og kjemikalier som er brukt), og for 

gjenfinningsgraden (beregnet ut fra BEQ-nivået i egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre 

nær grenseverdien eller tiltaksgrensen). Når det korrigeres for gjenfinning, skal den påviselige gjenfinningsgraden 

alltid være innenfor påkrevd område (se nr. 7.1.4). Referanseprøver som brukes for å korrigere for gjenfinning, 

må oppfylle kravene angitt i nr. 7.2.  
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7.1.2.2.  Kalibrering med referanseprøver 

 En kalibreringskurve framstilt av minst fire referanseprøver (se nr. 7.2.4: en matriksblindprøve og tre referanseprøver 

på 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien eller tiltaksgrensen) kan brukes, noe som fjerner behovet for å korrigere for 

blindprøve og gjenfinning. I slike tilfeller kan analyseresponsen som tilsvarer 2/3 av grenseverdien (se nr. 7.3), 

beregnes direkte fra disse prøvene og brukes som terskelverdi. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, 

vil en egnet prosentandel av disse tiltaksgrensene være en egnet terskelverdi. 

7.1.3.  Separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

 Ekstraktene kan deles opp i fraksjoner som inneholder PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, slik at TEQ-nivået for 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan angis hver for seg (i BEQ). Det skal fortrinnsvis brukes en PBC 126-

standardkalibreringskurve til å vurdere resultatene for fraksjonen som inneholder dioksinlignende PCB. 

7.1.4.  Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving 

 «Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» skal beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative 

forbindelsesmønstre nær grenseverdien eller tiltaksgrensen, og uttrykkes som en prosent av BEQ-nivået sammenlignet 

med TEQ-nivået. Avhengig av analysetype og hvilke TEF-verdier(9)* som er brukt, kan forskjellene mellom TEF- og 

REP-faktorene for dioksinlignende PCB forårsake lav gjenfinningsgrad for dioksinlignende PCB sammenlignet med 

PCDD/PCDF. Dersom det gjennomføres en separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, skal 

gjenfinningsgraden ved biologisk prøving derfor være 20–60 % for dioksinlignende PCB og 50–130 % for 

PCDD/PCDF (området gjelder for TCDD-kalibreringskurven). Ettersom bidraget fra dioksinlignende PCB til summen 

av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan variere mellom ulike matrikser og prøver, avspeiler gjenfinningsgraden 

ved biologisk prøving for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB disse områdene, og skal være på mellom 

30 og 130 %. Dersom TEF-verdiene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i EU-regelverket endres vesentlig, må 

disse områdene revideres. 

7.1.5.  Kontroll av gjenfinning etter rensing 

 Tap av forbindelser under rensing skal kontrolleres under validering. En blindprøve tilsatt en blanding av ulike 

forbindelser skal gjennomgå rensing (minst n = 3), og gjenfinning og variabilitet skal kontrolleres med en 

bekreftelsesmetode. Gjenfinningen skal være i området 60–120 %, særlig for forbindelser som bidrar med mer enn  

10 % til TEQ-nivået i de ulike blandingene. 

7.1.6.  Rapporteringsgrense 

 Ved rapportering av BEQ-nivåer skal det fastsettes en rapporteringsgrense ut fra relevante matriksprøver med typiske 

forbindelsesmønstre, men ikke ut fra standardenes kalibreringskurve, ettersom presisjonen er lav i den nedre delen av 

kurven. Det skal tas hensyn til virkningene av ekstraksjon og rensing. Rapporteringsgrensen skal settes høyere enn 

metodens blindprøver med en faktor på minst 3. 

7.2. Bruk av referanseprøver 

7.2.1.  Referanseprøvene skal representere prøvematriks, forbindelsesmønstre og konsentrasjonsområder for PCDD/PCDF 

og dioksinlignende PCB nær grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

7.2.2.  En matriksblindprøve, eller dersom dette ikke er mulig, en metodeblindprøve og en referanseprøve ved grenseverdien 

eller tiltaksgrensen skal inngå i hver analyseserie. Prøvene skal ekstraheres og analyseres samtidig under identiske 

forhold. For å sikre at analysen er egnet skal referanseprøven vise en klart høyere respons enn blindprøven. Disse 

prøvene kan brukes til å korrigere for blindprøver og gjenfinning. 

7.2.3.  Referanseprøver som er valgt ut for å korrigere for gjenfinning, skal være representative for alle analyseprøver, slik at 

forbindelsesmønstre ikke kan føre til at nivåene undervurderes. 

7.2.4.  Det kan brukes ekstra referanseprøver med en konsentrasjon på f.eks. 0,5 og 2 ganger grenseverdien eller 

tiltaksgrensen for å påvise analysens effektivitet innenfor det området som er relevant for kontrollen av grenseverdien 

eller tiltaksgrensen. Kombinert kan disse prøvene brukes til å beregne BEQ-nivået i analyseprøvene (se nr. 7.1.2.2).  
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7.3. Bestemmelse av terskelverdier 

 Forholdet mellom bioanalytiske resultater i BEQ og resultater fra bekreftelsesmetoden i TEQ skal fastsettes (f.eks. 

gjennom matrikstilpassede kalibreringsforsøk med referanseprøver tilsatt 0, 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien, med 

seks repetisjoner på hvert nivå (n = 24)). Korreksjonsfaktorer (blindprøve og gjenfinning) kan beregnes ut fra dette 

forholdet, men dette skal kontrolleres i samsvar med nr. 7.2.2. 

 Det skal fastsettes terskelverdier for å kunne avgjøre om en prøve overholder grenseverdiene eller, dersom det er 

relevant, for å kontrollere tiltaksgrensene ut fra gjeldende grenseverdier eller tiltaksgrenser som er fastsatt for enten 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB hver for seg, eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. De 

representeres av det nedre endepunktet i fordelingen av bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og 

gjenfinning), som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som 

innebærer en andel falskt negative prøver på < 5 % og en RSDR på < 25 %. Beslutningsgrensen for 

bekreftelsesmetoden er grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

 Terskelverdien (i BEQ) kan beregnes på en av måtene beskrevet i nr. 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3 (se figur 1): 

7.3.1.  Ved bruk av det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden: 

Terskelverdi =  

der 

BEQDL BEQ som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som er grenseverdien idet det 

tas hensyn til måleusikkerheten 

sy,x standard restavvik 

t α,f = m-2 Student-faktor (α = 5 %, f = frihetsgrader, ensidige) 

m samlet antall kalibreringspunkter (indeks j) 

n antall repetisjoner på hvert nivå 

xi prøvekonsentrasjon (i TEQ) for kalibreringspunkt i fastsatt med en bekreftelsesmetode 

x gjennomsnitt av konsentrasjonene (i TEQ) for alle kalibreringsprøver 

 kvadratsumparameter, i = indeks for kalibreringspunkt i 

7.3.2.  Beregning ut fra bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og gjenfinning) av flere analyser av prøver (n ≥ 6) 

forurenset ved bekreftelsesmetodens beslutningsgrense, som nedre endepunkt for fordeling av data ved tilsvarende 

gjennomsnittsverdi for BEQ: 

 Terskelverdi = BEQDL – 1,64 × SDR 

 der 

SDR standardavvik for resultater fra biologisk prøving ved BEQDL, målt ved interne reproduserbarhetsforhold 
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7.3.3.  Beregning som gjennomsnittsverdi av bioanalytiske resultater (i BEQ, korrigert for blindprøve og gjenfinning) av flere 

analyser av prøver (n ≥ 6) forurenset ved 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen, basert på den observasjon at dette 

nivået vil ligge nær terskelverdien som er bestemt i henhold til nr. 7.3.1 eller 7.3.2. 

Figur 1 

 

Figur 1 Beregning av terskelverdier basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som innebærer en andel falskt negative 

prøver på < 5 % og en RSDR på < 25 %: 

1.  Fra det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden. 

2.  Fra flere analyser av prøver (n ≥ 6) som er forurenset ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som nedre 

endepunkt for fordeling av data (representert ved en klokkeformet kurve i figuren) ved tilsvarende 

gjennomsnittsverdi for BEQ. 

7.3.4.  Begrensninger for terskelverdier 

 BEQ-baserte terskelverdier beregnet ut fra RSDR som ble bestemt under valideringen ved hjelp av et begrenset antall 

prøver med ulike matriks-/forbindelsesmønstre, kan være høyere enn de TEQ-baserte grenseverdiene eller 

tiltaksgrensene, ettersom det oppnås høyere presisjon enn det som er mulig å oppnå i rutineanalyser, når et ukjent 

spektrum av mulige forbindelsesmønstre må kontrolleres. I slike tilfeller skal terskelverdier beregnes ut fra en RSDR 

på 25 % eller helst på 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

7.4. Ytelsesegenskaper 

7.4.1.  Ettersom det ikke kan brukes interne standarder i bioanalytiske metoder, skal disse metodenes repeterbarhet 

analyseres for å innhente opplysninger om standardavviket innenfor og mellom de enkelte analyseseriene. 

Repeterbarheten skal være under 20 %, og intern reproduserbarhet skal være under 25 %. Dette skal baseres på 

beregnet innhold uttrykt i BEQ, etter korrigering for blindprøve og gjenfinning. 

7.4.2.  Som en del av valideringsprosessen skal analysen vise at metoden kan skille mellom en blindprøve og et nivå ved 

terskelverdien, slik at prøver over den aktuelle terskelverdien kan identifiseres (se nr. 7.1.2). 

7.4.3.  Målforbindelser, mulig interferens og høyeste tolererte blindprøvenivåer skal fastsettes. 

Bioanalytiske 

resultater (BEQ) 

BEQbeslutningsgrense 

Terskelverdi 

BEQTiltaksgrense 

Regresjonslinje  

med 95 % prediksjonsintervall 

HRGC/HRMS-resultater (TEQ) 
Tiltaks-

grense 

Grenseverdi Beslutnings-

grense 
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7.4.4.  Standardavviket i responsen eller konsentrasjonen beregnet ut fra responsen (bare mulig i måleområdet) ved en 

tredobbel bestemmelse av et prøveekstrakt skal ikke overskride 15 %. 

7.4.5.  De ukorrigerte resultatene av referanseprøvene, uttrykt i BEQ (blindprøve og ved grenseverdien eller tiltaksgrensen), 

skal brukes til å vurdere den bioanalytiske metodens ytelse i et konstant tidsrom. 

7.4.6.  Kvalitetskontrolldiagrammer for metodens blindprøver og for hver type referanseprøve skal utarbeides og kontrolleres 

for å sikre at analyseytelsen oppfyller kravene, særlig for metodens blindprøver med hensyn til den nødvendige 

minstedifferansen til nedre del av måleområdet og for referanseprøvene med hensyn til intern reproduserbarhet. 

Metodens blindprøver skal kontrolleres på en måte som gjør at man unngår falskt negative resultater når de trekkes 

fra. 

7.4.7.  Resultatene av mistenkte prøver som er oppnådd med bekreftelsesmetodene og 2–10 % av de negative prøvene (minst 

20 prøver per matriks) skal samles inn og brukes til å vurdere screeningmetodens ytelse og forholdet mellom BEQ og 

TEQ. Disse opplysningene kan brukes ved ny vurdering av terskelverdiene som får anvendelse på rutineprøver for de 

validerte matriksene. 

7.4.8.  At en metode har god ytelse, kan også dokumenteres ved deltaking i ringprøving. Resultatene av prøver analysert ved 

ringprøving som dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan tas med i vurderingen 

av andelen falskt negative prøver dersom et laboratorium kan dokumentere god ytelse. Prøvene skal dekke de 

vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

7.4.9.  I forbindelse med hendelser kan terskelverdiene vurderes på nytt for å gjenspeile de særskilte matriks- og 

forbindelsesmønstrene i den aktuelle hendelsen. 

8. Rapportering av resultater 

8.1. Bekreftelsesmetoder 

8.1.1.  I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de enkelte 

PCDD-/PCDF- og dioksinlignende PCB-forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og 

mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes 

i henhold til bestemte krav. 

8.1.2.  Rapporten skal angi hvilken metode som er brukt til ekstraksjon av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

8.1.3.  Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i nr. 6.2.5, 

dersom grenseverdien er overskredet (i så fall skal gjenfinningen for én av de to dobbeltanalysene), og i andre tilfeller 

på anmodning. 

8.1.4.  Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 

parameteren angis. Analyseresultatene skal derfor rapporteres som x +/- U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten ved bruk av en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Dersom 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, skal summen av den beregnede utvidede usikkerheten 

for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB brukes for summen av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB. 

8.1.5.  Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i kapittel I nr. 2.2 i denne del B), skal 

denne parameteren rapporteres. 

8.1.6.  Resultatene skal angis i samme enheter og med minst samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt i 

direktiv 2002/32/EF. 

8.2. Bioanalytiske screeningmetoder 

8.2.1.  Resultatet av screeningen skal angis som enten «negativ» eller «mistenkt positiv» («mistenkt»). 

8.2.2.  I tillegg kan resultatet for PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende PCB uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ, ikke 

TEQ) angis. 

8.2.3.  Prøver med en respons under rapporteringsgrensen skal angis som «under rapporteringsgrensen». 
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8.2.4.  For hver type prøvematriks skal rapporten inneholde opplysninger om grenseverdien eller tiltaksgrensen vurderingen 

er bygget på. 

8.2.5.  Rapporten skal inneholde opplysninger om hvilken analyse som er anvendt, de grunnleggende analyseprinsippene og 

kalibreringstypen. 

8.2.6.  Rapporten skal angi hvilken metode som er brukt til ekstraksjon av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

8.2.7.  Ved prøver som mistenkes for å være positive, må rapporten inneholde en merknad om tiltak som skal treffes. 

Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøver med forhøyet 

innhold skal bestemmes/bekreftes med en bekreftelsesmetode. 

KAPITTEL III 

Tillaging av prøver og krav til analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av ikke-dioksinlignende PCB (PCB 28, 52, 

101, 138, 153, 180) 

1. Bruksområde 

 Kravene fastsatt i dette kapittel får anvendelse når fôrvarer analyseres med henblikk på offentlig kontroll av innholdet av 

ikke-dioksinlignende polyklorerte bifenyler (ikke-dioksinlignende PCB) og andre forskriftsmessige formål. 

2. Påvisningsmetoder som kan anvendes 

 Gasskromatografi/elektronaffinitetsdetektor (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS eller lignende metoder. 

3. Identifikasjon og bekreftelse av relevante analytter 

3.1.  Relativ retensjonstid med hensyn til interne standarder eller referansestandarder (akseptabelt avvik på +/- 0,25 %). 

3.2.  Gasskromatografisk separasjon av alle seks indikator-PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og PCB 

180) fra interfererende stoffer, særlig PCB som elueres samtidig, særlig når innholdet i prøvene ligger innenfor de 

lovfestede grenseverdiene og det skal bekreftes at prøven ikke oppfyller kravene. 

 [Forbindelser som ofte elueres samtidig, er f.eks. PCB 28/31, PCB 52/69 og PCB 138/163/164. Når det gjelder GC-MS, 

skal det tas hensyn til eventuell interferens fra fragmenter av høyklorerte forbindelser.] 

3.3.  Krav til GC-MS-metoder 

 Kontroll av minst 

a)  to særskilte ioner for HRMS, 

b)  to særskilte ioner med m/z > 200 eller tre særskilte ioner med m/z > 100 for LRMS, 

c)  ett morion og to datterioner for MS-MS. 

 Høyeste tillatte toleranse for isotopforhold for utvalgte massefragmenter: 

 Relativt avvik i isotopforhold for utvalgte massefragmenter fra teoretisk isotopforhold eller kalibreringsstandard for 

målionet (det hyppigst forekommende av de målte ioner) og bekreftelsesion(er): 

Bekreftelsesionets relative intensitet sammenlignet med målionets 
GC-EI-MS 

(relativt avvik) 

GC-CI-MS, GC-MSn 

(relativt avvik) 

> 50 % ± 10 % ± 20 % 

> 20–50 % ± 15 % ± 25 % 

> 10–20 % ± 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % (1) ± 50 %(1) 

(1) Ettersom det finnes et tilstrekkelig antall massefragmenter med relativ intensitet > 10 %, bør man ikke anvende bekreftelsesioner 

med en relativ intensitet < 10 % i forhold til målionet. 
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3.4.  Krav til GC-ECD-metoder 

 Resultater som overskrider toleransegrensen, skal bekreftes med to GC-kolonner med stasjonære faser med ulik polaritet. 

4. Dokumentasjon av metodens ytelse 

 Metodens ytelse skal valideres innenfor grenseverdiområdet (0,5 til 2 ganger grenseverdien) med en godkjent 

variasjonskoeffisient for gjentatte analyser (se krav til intermediær presisjon i nr. 9). 

5. Grense for mengdebestemmelse 

 Blindprøveverdiene skal ikke være høyere enn 30 % av forurensingsnivået som tilsvarer grenseverdien(10)*. 

6. Kvalitetskontroll 

 Regelmessige blindprøvekontroller, analysering av prøver med tilsetning, kvalitetskontrollprøver, deltaking i 

undersøkelser av relevante matrikser som foretas ved flere laboratorier. 

7. Kontroll av gjenfinning 

7.1.  Bruk av egnede interne standarder med fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan sammenlignes med de relevante 

analyttenes. 

7.2.  Tilsetning av interne standarder: 

 Tilsetning til produkter (før ekstraksjon og rensing). 

7.3.  Krav til metoder der alle seks isotopmerkede indikator-PCB-forbindelser brukes: 

a)  resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder, 

b)  gjenfinning av isotopmerkede interne standarder skal være på mellom 50 og 120 %, 

c)  lavere eller høyere gjenfinning for enkeltforbindelser med et bidrag til summen av de seks indikator-PCB på under 

10 % er akseptabelt. 

7.4.  Krav til metoder der ikke alle seks isotopmerkede interne standarder eller andre interne standarder brukes: 

a)  gjenfinning av interne standarder skal kontrolleres for hver prøve, 

b)  gjenfinning av interne standarder skal være på mellom 60 og 20 %, 

c)  resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

7.5.  Gjenfinning av umerkede forbindelser skal kontrolleres ved hjelp av prøver med tilsetning eller kvalitetskontrollprøver 

med konsentrasjoner i grenseverdiområdet. Gjenfinningen av disse forbindelsene skal anses som akseptabel dersom den 

er i området 70–120 %. 

8. Krav til laboratorier 

 I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent organ 

som oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de anvender metoder for kvalitetssikring av sine analyser. 

Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. 

9. Ytelsesegenskaper: Kriterier for summen av de seks indikator-PCB ved grenseverdien 

Riktighet - 30 til + 30 % 

Intermediær presisjon (RSD %) ≤ 20 % 

Differanse mellom øvre og nedre konsentrasjon (beregnet) ≤ 20 % 
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10. Rapportering av resultater 

10.1.  I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de enkelte PCB-

forbindelser og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten 

inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes i henhold til bestemte krav. 

10.2.  I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCB og lipider. 

10.3.  Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i nr. 7, 

dersom grenseverdien er overskredet, og i andre tilfeller på anmodning. 

10.4.  Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 

parameteren angis. Analyseresultatene skal derfor rapporteres som x +/- U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten ved bruk av en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. 

10.5.  Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i kapittel I nr. 2.1), skal denne parameteren 

rapporteres. 

10.6.  Resultatene skal angis i samme enheter og med minst samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt i 

direktiv 2002/32/EF. 

  

(1)* Tabell over TEF (= toksisitetsekvivalensfaktorer) for dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB: 

 WHO-TEF-verdier for vurdering av risikoen for mennesker på grunnlag av konklusjonene fra Verdens 

helseorganisasjons ekspertmøte i Genève i juni 2005 om et internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet (IPCS) 

(Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic 

Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)). 

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi 

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og dibenzo-p-furaner (PCDF) Dioksinlignende PCB: Non-orto PCB + mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDD 1   

1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB  

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 

OCDD 0,0003   

  Mono-orto PCB  

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   

OCDF 0,0003   

Forkortelser: T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, CDD = klordibenzodioksin, CDF = 

klordibenzofuran, CB = klorbifenyl. 
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(2)* Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders 

ytelse og tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8.) 

(3)* Begrepet «øvre konsentrasjon» innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik grensen for 

mengdebestemmelse. Begrepet «nedre konsentrasjon» innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik null. Begrepet «mellomkonsentrasjon» innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik 

halvparten av grensen for mengdebestemmelse. 

(4)* Generelt sett får kravet om dobbeltanalyse som fastsatt i kapittel C nr. 3 i vedlegg II anvendelse. For bekreftelsesmetoder der det 

brukes en 13C-merket intern standard for de relevante analyttene, er dobbeltanalyse bare nødvendig dersom resultatene av den 

første bestemmelsen der det brukes slike bekreftelsesmetoder, ikke oppfyller kravene. Prøvene må analyseres to ganger for å 

utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Dersom analysen utføres i forbindelse 

med en forurensningshendelse, kan bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt ut til analyse kan 

knyttes til forurensningen ved hjelp av sporbarhet, og det konstaterte innholdet er betydelig over grenseverdien. 

(5)* Begrepet «øvre konsentrasjon» innebærer at bidraget til toksisitetsekvivalenten (TEQ) som ikke er mengdebestemt, settes lik 

verdien for grensen for mengdebestemmelse. Begrepet «nedre konsentrasjon» innebærer at bidraget til TEQ fra hver forbindelse 

som ikke er mengdebestemt, settes lik null. Begrepet «mellomkonsentrasjon» innebærer at bidraget til TEQ fra hver forbindelse 

som ikke er mengdebestemt, settes lik halvparten av verdien for grensen for mengdebestemmelse. 

(6)* Generelt sett får kravet om dobbeltanalyse som fastsatt i kapittel C nr. 3 i vedlegg II anvendelse. For bekreftelsesmetoder der det 

brukes en 13C-merket intern standard for de relevante analyttene, er dobbeltanalyse bare nødvendig dersom resultatene av den 

første bestemmelsen der det brukes slike bekreftelsesmetoder, ikke oppfyller kravene. Prøvene må analyseres to ganger for å 

utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Dersom analysen utføres i forbindelse 

med en forurensningshendelse, kan bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt ut til analyse kan 

knyttes til forurensningen ved hjelp av sporbarhet, og det konstaterte innholdet er betydelig over grenseverdien. 

(7)* Samme forklaring og krav om dobbeltanalyse for kontroll av tiltaksgrenser som for grenseverdier i fotnote (5)*. 

(8)* Bioanalytiske metoder er ikke spesifikke for forbindelsene i TEF-systemet. I prøveekstraktet kan det også finnes andre strukturelt 

beslektede AhR-aktive forbindelser som kan bidra til samlet respons. Bioanalytiske resultater kan derfor ikke være et estimat, 

men snarere en indikasjon på TEQ-nivået i prøven. 

(9)* Gjeldende krav er basert på TEF-verdiene publisert i: M. Van den Berg et al., Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006). 

(10)* Det anbefales på det sterkeste at bidraget fra reagensblindprøven er så lite som mulig sammenlignet med innholdet av et 

forurensende stoff i en prøve. Det er laboratoriets ansvar å kontrollere hvordan innholdet i blindprøvene varierer, særlig når 

blindprøveinnholdet trekkes fra. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 684/2014 

av 20. juni 2014 

om godkjenning av kantaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlshøner (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd)(*) 

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 slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av kantaxantin. 

Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av kantaxantin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til avlshøner. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

12. desember 2012(2) med at preparatet av kantaxantin under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen 

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan stabilisere avlshøners reproduksjonsytelse. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av det berørte preparatet av kantaxantin viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i 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 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre avlstekniske 

tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 9. 

(1) EUT L 268 av 21.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2013; 11(1):3047. 

2018/EØS/11/12 
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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, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold  

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (stabilisering av reproduksjonsytelse) 

4d161g DSM 

Nutritional 

Products Ltd, 

representert 

av DSM 

Nutritional 

products Sp. 

z o.o. 

Kantaxantin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat som inneholder minst: 

10 % kantaxantin, 

≤ 2,2 % etoksykin, 

diklormetan: ≤ 10 mg/kg 

tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

kantaxantin 

C40H52O2 

CAS-nr.: 514-78-3 

Innhold: minst 96 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av kantaxantin i 

tilsetningsstoffet: spektrofotometri 

(426 nm) 

— Til bestemmelse av kantaxantin i 

premikser og fôrvarer: 

høytrykksvæskekromatografi med 

normal fase koplet til VIS-påvisning 

(NP-HPLC-VIS, 466 nm) 

Avlshøner — 6 6 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsforhold og 

stabilitet ved 

varmebehandling. 

2.  Blanding av forskjellige 

kantaxantinkilder skal 

ikke overstige 6 mg 

kantaxantin/kg fullfôr. 

3.  Blanding av dette 

preparatet med 

kantaxantin og andre 

karotenoider er tillatt, 

forutsatt at det samlede 

innholdet i blandingen 

ikke overstiger 80 mg/kg 

fullfôr. 

4.  Brukersikkerhet: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

10. juli 

2024 

15 mg 

kantaxantin/kg 

lever (vått vev) 

og 2,5 mg 

kantaxantin/kg 

hud/fett  

(vått vev) 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 752/2014 

av 24. juni 2014 

om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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(1), særlig artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 inneholder de produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som 

grenseverdiene for restmengder («grenseverdier») som er fastsatt i nevnte forordning, gjelder for. 

1)  Vedlegg I til nevnte forordning bør inneholde ytterligere opplysninger om produktene, særlig når det gjelder synonymer 

som brukes til å betegne dem, og vitenskapelige navn på de arter som produktene tilhører. 

2)  Av klarhetshensyn bør derfor strukturen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 endres ved å dele vedlegget i to 

deler. Den første delen bør være en liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt 

grenseverdier for, mens den andre delen bør være en liste over øvrige produkter som de samme grenseverdiene gjelder 

for, som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3)  I lys av en mulig framtidig fastsettelse av grenseverdier for restmengder for bearbeidede næringsmidler, som nevnt i 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 396/2005, bør det tilføyes en ny post i del A i vedlegg I til nevnte forordning som 

omfatter slike produkter. 

4)  Som en konsekvens av den nye strukturen til vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005, bør fotnotene i vedlegget 

tilpasses og eventuelt slettes for å unngå unødvendige gjentakelser. 

5)  Unionens handelspartnere er rådspurt gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

6)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 15.7.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2015 av  

25. februar 2015 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. 21 av 7.4.2016, s. 11. 

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

2018/EØS/11/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes av vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

DEL A 

Produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 2 nr. 1 som det gjelder grenseverdier for 

Kodenummer Kategori 
Gruppe Hovedprodukt i gruppen eller 

undergruppen(1) 
Vitenskapelige navn 

Del av produktet som grenseverdiene 

gjelder for Undergruppe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 

NØTTER 

    

0110000  Sitrusfrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0110010   Grapefrukter Citrus paradisi  

0110020   Appelsiner Citrus sinensis  

0110030   Sitroner Citrus limon  

0110040   Lime Citrus aurantiifolia  

0110050   Mandariner Citrus reticulata; syn.: Citrus 

deliciosa 

 

0110990   Andre(2)   

0120000  Nøtter   Hele produktet etter at skallet er 

fjernet (unntatt kastanjer) 

0120010   Mandler Amygdalus communis; syn.: 

Prunus dulcis 

 

0120020   Paranøtter Bertholletia excelsa  

0120030   Kasjunøtter Anacardium occidentale  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0120040   Kastanjer 

Castanea crenata 

Hele produktet med skall 

Castanea dentata 

Castanea mollissima 

Castanea sativa 

0120050   Kokosnøtter Cocos nucifera  

0120060   Hasselnøtter Corylus avellana  

0120070   Macadamianøtter 

Macadamia ternifolia; syn.: 

Macadamia integrifolia 

 

Macadamia tetraphylla 

0120080   Pekannøtter Carya illinoinensis  

0120090   Pinjekjerner Pinus pinea  

0120100   Pistasienøtter Pistachia vera  

0120110   Valnøtter 

Juglans nigra  

Juglans regia 

0120990   Andre(2)   

0130000  Kjernefrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0130010   Epler Malus domestica  

0130020   Pærer Pyrus communis  

0130030   Kveder Cydonia oblonga  

0130040   Mispel Mespilus germanica  

0130050   Japansk mispel Eriobotrya japonica  

0130990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0140000  Steinfrukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0140010   Aprikoser Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus 

armeniaca 

 

0140020   Kirsebær (søte) Cerasus avium; syn.: Prunus 

avium 

 

0140030   Ferskener Persica vulgaris; syn.: Prunus 

persica 

 

0140040   Plommer Prunus domestica  

0140990   Andre(2)   

0150000  Bær og småfrukter   Hele produktet etter at topp, krone 

og stengler er fjernet (unntatt 

solbær, hvitrips og rødrips) 

0151000  a)  druer    

0151010   Borddruer Vitis vinifera  

0151020   Vindruer Vitis vinifera  

0152000  b)  jordbær  Fragaria x ananassa  

0153000  c)  bær fra halvbusker    

0153010   Bjørnebær Rubus sect. Rubus  

0153020   Blåbringebær Rubus caesius  

0153030   Bringebær (røde og gule) Rubus idaeus  

0153990   Andre(2)   

0154000  d)  andre småfrukter og bær    

0154010   Blåbær 

Vaccinium angustifolium  

Vaccinium corymbosum 

Vaccinium formosum 

Vaccinium virgatum 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0154020   Tranebær Vaccinium macrocarpon  

0154030   Solbær, hvitrips og rødrips 
Ribes nigrum 

Frukt med stengler 
Ribes rubrum 

0154040   Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

Ribes uva-crispa  

0154050   Nyper 

Rosa canina  

Rosa majalis 

Rosa rugosa 

0154060   Morbær (svart og hvit) 
Morus alba  

Morus nigra 

0154070   Azarolhagtorn Crataegus azarolus  

0154080   Hyllebær Sambucus nigra  

0154990   Andre(2)   

0160000  Forskjellige frukter med   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet (unntatt ananas) 

0161000  a)  spiselig skall    

0161010   Dadler Phoenix dactylifera  

0161020   Fikener Ficus carica  

0161030   Bordoliven Olea europaea  

0161040   Kumquat 
Fortunella japonica  

Fortunella margarita 

0161050   Stjernefrukt Averrhoa carambola  

0161060   Kaki/kakiplomme/persimmon Diospyros kaki  

0161070   Jambolan Syzygium cuminii  

0161990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0162000  b)  uspiselig skall, små    

0162010   Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 
Actinidia deliciosa  

Actinidia chinensis 

0162020   Litchi/litchiplommer Litchi chinensis  

0162030   Pasjonsfrukter/maracuja Passiflora edulis; syn.: Passiflora 

laurifolia 

 

0162040   Fikenkaktus (kaktusfrukter) Opuntia ficus-indica  

0162050   Stjerneepler Chrysophyllum cainito  

0162060   Amerikansk kaki/Virginia-kaki Diospyros virginiana  

0162990   Andre(2)   

0163000  c)  uspiselig skall, store    

0163010   Avokadoer Persea americana  

0163020   Bananer 

Musa acuminata  

Musa balbisiana 

Musa acuminata x Musa 

balbisiana 

0163030   Mangoer Mangifera indica  

0163040   Papaya Carica papaya  

0163050   Granatepler Punica granatum  

0163060   Cherimoya Annona cherimola  

0163070   Guava Psidium guajava  

0163080   Ananas Ananas comosus Hele produktet etter at kronen er 

fjernet 

0163090   Brødfrukter Artocarpus altilis  

0163100   Durian Durio zibethinus  

0163110   Surannona/guanabana Annona muricata  

0163990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER 

FRYSTE 

    

0210000  Rot- og knollvekster   Hele produktet etter at ev. topper 

og jord er fjernet 

0211000  a)  poteter  Solanum tuberosum subsp. 

tuberosum 

 

0212000  b)  tropiske rot- og knollvekster    

0212010   Kassava Manihot esculenta  

0212020   Søtpoteter Ipomoea batatas  

0212030   Jams Dioscorea spp.  

0212040   Arrowrot Maranta arundinacea  

0212990   Andre(2)   

0213000  c)  andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

   

0213010   Rødbeter Beta vulgaris var. vulgaris  

0213020   Gulrøtter Daucus carota subsp. sativus  

0213030   Knollselleri Apium graveolens var. rapaceum  

0213040   Pepperrot Armoracia rusticana  

0213050   Jordskokk Helianthus tuberosus  

0213060   Pastinakk Pastinaca sativa  

0213070   Rotpersille Petroselinum crispum convar. 

radicosum 

 

0213080   Reddiker Raphanus sativus, Reddik-

gruppen 

 

0213090   Havrerot Tragopogon porrifolius  

0213100   Kålrot Brassica napus subsp. 

napobrassica 

 

0213110   Neper Brassica rapa subsp. rapa  

0213990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0220000  Løk   Modne løker uten ytterhinne og 

jord (unntatt pipeløk/vårløk) 

0220010   Hvitløk Allium sativum  

0220020   Kepaløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen  

0220030   Sjalottløk Allium cepa, Aggregatum-

gruppen, syn.: Allium 

ascalonicum 

 

0220040   Pipeløk/vårløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen Umodne løker med 

pseudostengler, blader og i noen 

tilfeller knopper   Allium fistulosum 

0220990   Andre(2)   

0230000  Fruktbærende grønnsaker    

0231000  a)  søtvierfamilien   Hele produktet uten stengler (og 

begerblader for arter av slekten 

Physalis) 

0231010   Tomater Lycopersicon esculentum  

0231020   Grønnsakpaprika Capsicum annuum  

0231030   Auberginer/eggplanter Solanum melongena  

0231040   Okra Abelmoschus esculentus  

0231990   Andre(2)   

0232000  b)  gresskarfamilien – spiselig 

skall 

  Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0232010   Slangeagurker Cucumis sativus  

0232020   Sylteagurker Cucumis sativus  

0232030   Mandelgresskar Cucurbita pepo, Squash-gruppen  

0232990   Andre(2)   



   

 

N
r. 1

1
/6

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
2

.2
.2

0
1
8
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0233000  c)  gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

  Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0233010   Meloner Cucumis melo  

0233020   Kjempegresskar Cucurbita maxima  

0233030   Vannmeloner Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus 

lanatus 

 

0233990   Andre(2)   

0234000  d)  sukkermais  Zea mays convar. saccharata Kjerner og kolber uten svøp 

0239000  e)  andre fruktbærende grønnsaker   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0240000  Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

  Hele planten etter at røtter og visne 

blader er fjernet (unntatt rosenkål 

og knutekål) 

0241000  a)  blomsterkål    

0241010   Brokkoli Brassica oleracea var. italica  

0241020   Blomkål Brassica oleracea var. botrytis  

0241990   Andre(2)   

0242000  b)  hodekål    

0242010   Rosenkål Brassica oleracea var. gemmifera Bare kålknopper 

0242020   Hodekål Brassica oleracea var. capitata  

0242990   Andre(2)   

0243000  c)  bladkål    

0243010   Kinakål/pe-tsai Brassica rapa subsp. pekinensis  

0243020   Grønnkål 
Brassica oleracea var. sabellica  

Brassica oleracea var. viridis 

0243990   Andre(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0244000  d)  knutekål  Brassica oleracea var. gongylodes Hele produktet etter at ev. røtter, 

topper og jord er fjernet 

0250000  Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

  Hele produktet etter at røtter, visne 

ytterblader og jord (unntatt karse 

og andre spirer og skudd, spede 

bladvekster (herunder Brassica-

arter) og gressløk) 

0251000  a)  salat og salatplanter    

0251010   Vårsalat Valerianella locusta  

0251020   Salat Lactuca sativa  

0251030   Bredbladet endiv Cichorium endivia var. latifolia  

0251040   Karse og andre spirer og skudd Lepidium sativum subsp. sativum Hele produkter av spirer og skudd 

(eventuelle knoller eller løker) i 

vann, jord eller hydroponisk 

vekstmedium som definert i 

EFSAs vitenskapelige uttalelse 

(EFSA Journal 2011;9(11):2424,  

s. 9) 

0251050   Vårkarse Barbarea verna  

0251060   Salatsennep/rucola Eruca sativa  

0251070   Sareptasennep Brassica juncea var. rugosa  

0251080   Spede bladvekster (herunder 

Brassica-arter) 

 Unge blader og stilker av alle 

planter (herunder Brassica) høstet 

opp til bladstadium 8 

0251990   Andre(2)   
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0252000  b)  spinat og lignende blader    

0252010   Spinat Spinacia oleracea  

0252020   Portulakk Portulaca oleracea  

0252030   Mangold/bladbete Beta vulgaris var. flavescens  

0252990   Andre(2)   

0253000  c)  vindrueblader og lignende 

arter 

 Vitis vinifera  

0254000  d)  brønnkarse  Nasturtium officinale  

0255000  e)  sikori/julesalat  Cichorium intybus, Foliosum-

gruppen 

 

0256000  f)  urter og spiselige blomster    

0256010   Kjørvel Anthriscus cerefolium  

0256020   Gressløk Allium schoenoprasum Blader og knopper 

0256030   Snittselleri Apium graveolens var. secalinum  

0256040   Persille Petroselinum crispum  

0256050   Salvie Salvia officinalis  

0256060   Rosmarin Rosmarinus officinalis  

0256070   Timian Thymus vulgaris  

0256080   Basilikum og spiselige blomster Ocimum basilicum  

0256090   Laurbærblad Laurus nobilis  

0256100   Estragon Artemisia dracunculus  

0256990   Andre(2)   
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0260000  Belgfrukter   Hele produktet 

0260010   Bønner (med belg) Phaseolus vulgaris  

0260020   Bønner (uten belg) Phaseolus vulgaris  

0260030   Erter (med belg) Pisum sativum  

0260040   Erter (uten belg) Pisum sativum  

0260050   Linser Lens culinaris; syn.: Lens 

esculenta 

 

0260990   Andre(2)   

0270000  Stengelgrønnsaker   Hele produktet etter at visne deler, 

jord og røtter er fjernet (unntatt 

artisjokk og rabarbra) 

0270010   Asparges Asparagus officinalis  

0270020   Kardon Cynara cardunculus, Kardon-

gruppen 

 

0270030   Stilkselleri Apium graveolens var. dulce  

0270040   Søtfennikel/florentinsk fennikel Foeniculum vulgare var. azoricum  

0270050   Artisjokk Cynara cardunculus, Artisjokk-

gruppen 

Hele blomsterhodet og 

blomsterbunnen 

0270060   Purre Allium ampeloprasum 

ampeloprasum, Purre-gruppen, 

syn.: Allium porrum 

 

0270070   Rabarbra Rheum rhabarbarum Stilker etter at røtter og blader er 

fjernet 

0270080   Bambusskudd 

Bambusa vulgaris  

Phyllostachys edulis 
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0270090   Palmehjerter 

Bactris gasipaes  

Cocos nucifera 

Daemonorops jenkinsiana 

Euterpe edulis 

Euterpe oleracea 

0270990   Andre(2)   

0280000  Sopp, mose og lav   Hele produktet etter at jord eller 

dyrkingsmedium er fjernet 

0280010   Dyrket sopp   

0280020   Viltvoksende sopp   

0280990   Mose og lav   

0290000  Alger og prokaryote organismer    

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER    Tørkede frø 

0300010   Bønner Phaseolus vulgaris  

0300020   Linser Lens culinaris; syn.: Lens 

esculenta 

 

0300030   Erter Pisum sativum  

0300040 

  

Lupiner/lupinbønner 

Lupinus albus subsp. albus  

  Lupinus angustifolius  

  Lupinus luteus  

  Lupinus mutabilis  

0300990   Andre(2)   
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG 

FRUKTER 

    

0401000  Oljeholdige frø   Hele produktet, om mulig etter at 

frøkapsler, skall og svøp er fjernet 

(unntatt bomull) 

0401010   Linfrø Linum usitatissimum  

0401020   Peanøtter/jordnøtter Arachis hypogaea  

0401030 
  Valmuefrø Papaver somniferum subsp. 

somniferum 

 

0401040   Sesamfrø Sesamum indicum  

0401050   Solsikkefrø Helianthus annuus  

0401060   Rapsfrø Brassica napus subsp. napus  

0401070   Soyabønner Glycine max  

0401080   Sennepsfrø 

Brassica juncea  

Brassica nigra 

Sinapis alba 

0401090 
  

Bomullsfrø 
Gossypium barbadense 

Ikke renset 
  Gossypium herbaceum 

0401100 
  Gresskarfrø Cucurbita pepo, Styrian Hulless-

gruppen 

 

0401110   Saflorfrø Carthamus tinctorius  

0401120   Agurkurtfrø Borago officinalis  

0401130   Oljedodrefrø Camelina sativa  

0401140 
  Hampefrø Cannabis sativa subsp. sativa  

  Cannabis sativa subsp. spontanea  

0401150   Ricinus Ricinus communis  

0401990   Andre(2)   
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0402000  Oljeholdige frukter   Hele produktet etter at stengler er 

fjernet (unntatt oliven til 

produksjon av olivenolje) 

0402010   Oliven til produksjon av 

olivenolje 

Olea europaea var. europaea Hele produktet etter at stengler og 

jord er fjernet 

0402020   Oljepalmefrø 

Attalea maripa  

Elaeis guineensis 

Elaeis oleifera 

0402030   Oljepalmefrukter 

Attalea maripa  

Elaeis guineensis 

Elaeis oleifera 

0402040   Kapok Ceiba pentandra  

0402990   Andre(2)   

0500000 KORN    Hele produktet/korn 

0500010   Bygg Hordeum vulgare  

0500020   Bokhvete og andre 

pseudokornarter 

Fagopyrum esculentum  

0500030   Mais Zea mays  

0500040   Hirse Panicum miliaceum  

0500050   Havre Avena sativa  

0500060   Ris Oryza sativa  

0500070   Rug Secale cereale  

0500080   Sorghum Sorghum bicolor  

0500090   Hvete Triticum aestivum  

0500990   Andre(2)   



   

 

2
2

.2
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 1

1
/6

9
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO 

OG JOHANNESBRØD 

    

0610000  Te  Camellia sinensis Tørkede blader, stilker og 

blomster, gjæret eller behandlet på 

annen måte 

0620000  Kaffebønner  

Coffea arabica 

Grønne bønner 
Coffea canephora; syn.: Coffea 

robusta 

Coffea liberica 

0630000  Urtete fra   Tørket produkt 

0631000  a)  blomster   Blomster etter at stilker og visne 

deler er fjernet (unntatt kamille) 

0631010   Kamille 

Chamaemelum nobile; syn.: 

Anthemis nobilis Blomsterstand, herunder en teknisk 

uunngåelig mengde øvrige 

overjordiske deler Matricaria recutita; syn.: 

Matricaria chamomilla 

0631020   Jamaicahibisk/roselle Hibiscus sabdariffa  

0631030   Rose Rosa spp.  

0631040   Jasmin 

Jasminum officinale  

Jasminum sambac 

0631050   Lind 

Tilia cordata  

Tilia platyphyllos 

Tilia tomentosa; syn.: Tilia 

argentea 

0631990   Andre(2)   
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0632000  b)  blader og urter   Blader og overjordiske grønne 

deler etter at visne blader er fjernet 

0632010   Jordbær Fragaria x ananassa  

0632020   Rooibos Aspalathus linearis  

0632030   Maté Ilex paraguariensis  

0632990   Andre(2)   

0633000  c)  røtter   Røtter etter at topper og jord er 

fjernet 

0633010   Vendelrot Valeriana officinalis  

0633020   Ginseng 
Panax ginseng  

Panax quinquefolius 

0633990   Andre(2)   

0639000  d)  andre deler av planten    

0640000  Kakaobønner  Theobroma cacao Gjærede eller tørkede bønner etter 

at skallet er fjernet 

0650000  Johannesbrød  Ceratonia siliqua Hele produktet etter at stengler er 

fjernet 

0700000 HUMLE   Humulus lupulus Tørkede humler, også i form av 

pelleter og ikke-konsentrert pulver 

0800000 KRYDDER    Tørket produkt, helt, knust eller 

finmalt 

0810000  Frøkrydder    

0810010   Anis/anisfrø Pimpinella anisum  

0810020   Svartkarve Bunium persicum  

0810030   Hageselleri Apium graveolens  

0810040   Koriander Coriandrum sativum  
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0810050   Spisskummen Cuminum cyminum  

0810060   Dill Anethum graveolens  

0810070   Fennikel Foeniculum vulgare  

0810080   Bukkehornkløver Trigonella foenum- graecum  

0810090   Muskatnøtt Myristica fragrans  

0810990   Andre(2)   

0820000  Fruktkrydder    

0820010   Allehånde Pimenta dioica; syn.: Pimenta 

officinalis 

 

0820020   Sichuanpepper Zanthoxylum spp.  

0820030   Karve Carum carvi  

0820040   Kardemomme Elettaria cardamomum  

0820050   Einebær Juniperus communis  

0820060   Pepper, svart, grønn og hvit Piper nigrum  

0820070   Vanilje Vanilla fragrans syn.: Vanilla 

fragrans 

 

0820080   Tamarind Tamarindus indica  

0820990   Andre(2)   

0830000  Barkkrydder    

0830010   Kanel Cinnamomum verum; syn.: 

Cinnamomum zeylanicum 

 

0830990   Andre(2)   
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0840000  Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

   

0840010   Lakris Glycyrrhiza glabra  

0840020   Ingefær Zingiber officinale  

0840030   Gurkemeie Curcuma longa; syn.: Curcuma 

domestica 

 

0840040   Pepperrot Armoracia rusticana  

0840990   Andre(2)   

0850000  Krydder i form av knopper    

0850010   Kryddernellik Syzygium aromaticum; syn.: 

Eugenia caryophyllata 

 

0850020   Kapers Capparis spinosa  

0850990   Andre(2)   

0860000  Krydder i form av støvveier    

0860010   Safran Crocus sativus  

0860990   Andre(2)   

0870000  Krydder i form av frøkapper    

0870010   Muskatblomme Myristica fragrans  

0870990   Andre(2)   

0900000 SUKKERPLANTER    Hele produktet etter at topper og 

jord er fjernet ved skylling eller 

børsting (unntatt sukkerrør) 

0900010   Sukkerbeterøtter Beta vulgaris ssp. vulgaris var. 

altissima 

 

0900020   Sukkerrør Saccharum officinarum Hele produktet etter at ødelagt 

plantevev, jord og røtter er fjernet 

0900030   Sikorirøtter Cichorium intybus, Sativum-

gruppen 

 

0900990   Andre(2)   
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 

    

1010000  Vev fra   Hele produktet (unntatt muskel) 

1011000  a)  svin  Sus scrofa  

1011010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1011020   Fettvev   

1011030   Lever   

1011040   Nyrer   

1011050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1011990   Andre(2)   

1012000  b)  storfe  Bos primigenius taurus  

1012010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1012020   Fettvev   

1012030   Lever   

1012040   Nyrer   

1012050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1012990   Andre(2)   

1013000  c)  sau  Ovis aries  

1013010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1013020   Fettvev   

1013030   Lever   
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1013040   Nyrer   

1013050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1013990   Andre(2)   

1014000  d)  geit  Capra aegagrus hircus  

1014010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1014020   Fettvev   

1014030   Lever   

1014040   Nyrer   

1014050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1014990   Andre(2)   

1015000  e)  dyr av hestefamilien  Equus spp.  

1015010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1015020   Fettvev   

1015030   Lever   

1015040   Nyrer   

1015050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1015990   Andre(2)   

1016000  f)  fjørfe    

1016010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1016020   Fettvev   
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1016030   Lever   

1016040   Nyrer   

1016050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1016990   Andre(2)   

1017000  g)  andre oppdrettede landdyr    

1017010   Muskler  Kjøtt (etter fjerning av fett som 

kan skjæres vekk) 

1017020   Fettvev   

1017030   Lever   

1017040   Nyrer   

1017050   Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

  

1017990   Andre(2)   

1020000  Melk   Hele produktet basert på et 

fettinnhold på 4 vektprosent(3) 

1020010   Storfe Bos primigenius taurus  

1020020   Sau Ovis aries  

1020030   Geit Capra aegagrus hircus  

1020040   Hest Equus caballus  

1020990   Andre(2)   

1030000  Fugleegg   Hele produktet etter at skallet er 

fjernet(4) 

1030010   Kylling Gallus gallus  

1030020   And Anas platyrhynchos  
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1030030   Gås Anser anser  

1030040 

  

Vaktel 

Coturnix coturnix  

  Coturnix japonica  

1030990   Andre(2)   

1040000  Honning og andre 

biavlsprodukter 

 Ikke relevant  

1050000  Amfibier og krypdyr    

1060000  Virvelløse landdyr    

1070000  Viltlevende landlevende 

virveldyr 

   

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN(5) 

    

1200000 AVLINGER ELLER DELER AV 

AVLINGER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES SOM 

FÔR(5) 

    

1300000 BEARBEIDEDE 

NÆRINGSMIDLER(5) 

    

i.r. Ikke relevant 

(1) Grenseverdiene for restmengder gjelder ikke for produkter eller deler av produkter som brukes utelukkende som ingredienser i fôrvarer, til egne grenseverdier for restmengder får anvendelse. 

(2) «Andre» omfatter alle andre produkter som ikke uttrykkelig er nevnt under de øvrige kodene i samme gruppe eller undergruppe, i kolonnene «Hovedprodukt i gruppen eller undergruppen» i del A og «Andre produkter 

som samme grenseverdier for restmengder gjelder for» i del B. 

(3) I alle tilfeller uttrykkes grenseverdiene som mg/kg rå melk. Dersom restmengdedefinisjonen er merket som løselig i fett (bokstaven F), er grenseverdien for restmengder basert på rå melk fra kyr med et fettinnhold på 

4 vektprosent. For rå melk fra andre dyrearter skal grenseverdien for restmengder justeres proporsjonalt med fettinnholdet i den rå melken fra den aktuelle arten. 

(4) I alle tilfeller uttrykkes grenseverdiene for restmengder som mg/kg egg. Dersom restmengdedefinisjonen er merket som løselig i fett (bokstaven F), er grenseverdien for restmengder basert på hønseegg med et 

fettinnhold på 10 vektprosent. For egg fra andre dyrearter skal grenseverdien for restmengder justeres proporsjonalt med fettinnholdet i eggene fra den aktuelle arten dersom fettinnholdet er høyere enn 10 vektprosent. 

(5) Ingen grenseverdier for restmengder får anvendelse før de enkelte produkter er identifisert og oppført i denne kategorien. 
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DEL B 

Andre produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 

Henvisninger til del A 

 

Kodenummer 

Andre produkter som samme grenseverdier for restmengder gjelder for(1) 

Kategori Kodenummer 

Hovedprodukt i gruppen 

eller undergruppen eller 

navn på gruppen eller 

undergruppen 

Vanlige navn/synonymer Vitenskapelige navn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 

0110010 Grapefrukter 

0110010-001 Natsudaidai Citrus natsudaidai 

0110010-002 Pompelmus/pomeloer Citrus maxima; syn.: Citrus grandis 

0110010-003 Sweetie/oroblanco Citrus grandis x Citrus paradisi 

0110010-004 Tangelolo Citrus paradisi x tangelo 

0110010-005 Tangelo (unntatt minneola)/Ugli® Citrus tangelo 

0110010-990 Andre hybrider av Citrus paradisi, ikke nevnt andre 

steder 

 

0110020 Appelsiner 

0110020-001 Bergamott Citrus bergamia 

0110020-002 Pomerans/bitterappelsiner Citrus aurantium 

0110020-003 Blodappelsiner Citrus sinensis 

0110020-004 Cara cara Citrus sinensis 

0110020-005 Chinotto Citrus myrtifolia 

0110020-006  Poncirus trifoliata 

0110020-990 Andre hybrider av Citrus sinensis, ikke nevnt andre 

steder 

 

0110030 Sitroner 

0110030-001 Buddhas hånd/fingersitron Citrus medica var. sarcodactyla 

0110030-002 Sukatsitroner Citrus medica 
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

 

0110040 Lime 

 0110040-001  Citrus limettioides 

 0110040-002 Kaffirlime Citrus hystrix 

 0110040-003 Limetter Citrus limetta 

 0110040-004 Tahitilime Citrus latifolia 

0110050 Mandariner 

 0110050-001 Kalamondiner Citrus madurensis 

 0110050-002 Klementiner Citrus clementina 

 0110050-003 Kleopatramandariner Citrus reshni 

 0110050-004 Minneola Citrus tangelo 

 0110050-005 Satsuma Citrus unshiu 

 0110050-006 Tangeriner Citrus tangerina 

 0110050-007 Tangor Citrus nobilis 

 0110050-990 Andre hybrider av Citrus reticulata, ikke nevnt 

andre steder 

 

0120010 Mandler 

 0120010-001 Aprikoskjerner Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca 

 0120010-002 Bittermandler Amygdalus communis var. amara; syn.: Prunus dulcis 

 0120010-003 

Nangainøtter 

Canarium harveyi 

   

 0120010-005 Pilinøtter Canarium ovatum 

0120050 Kokosnøtter  0120050-001 Arecanøtter/betelnøtter Areca catechu 

0120060 Hasselnøtter 

 0120060-001 Eikenøtter Quercus spp. 

 0120060-002 Filbertnøtter Corylus maxima 
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0120080 Pekannøtter  0120080-001 Skihickorynøtter Carya ovata 

0120090 Pinjekjerner 

 0120090-001 

Pinjekjerner fra andre arter enn Pinus pinea 

Pinus cembra 

 0120090-002 Pinus gerardiana 

 0120090-003 Pinus koraiensis 

 0120090-004 Pinus sibirica 

 0120090-005 Pinus pumila 

 0120090-006 Pinus yunnanensis 

 0120090-007 Pinus wallichiana 

 0120090-990 Andre arter av slekten Pinus, ikke nevnt andre steder  

0130010 Epler 

 0130010-001 Villepler Malus sylvestris 

 0130010-002 Tejocote / meksikansk hagtorn Crataegus mexicana 

0130020 Pærer 

 0130020-001 Nashi / japanske pærer Pyrus pyrifolia 

 0130020-002 Villpærer Pyrus pyraster 

 0130020-003 Ya-pærer Pyrus bretschneideri 

0130030 Kveder 

 0130030-001 Kinesiske kveder Pseudocydonia sinensis 

 0130030-002 Småildkveder Chaenomeles japonica 

0140010 Aprikoser 

 0140010-001 Japanaprikoser Prunus mume 

 0140010-002 Krysning mellom aprikos og nektarin Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica 
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0140020 Kirsebær (søte) 

 0140020-001 Svartkirsebær Prunus serotina var. serotina 

 0140020-002 Romhegg Prunus serotina var. capuli 

 0140020-003 Virginiahegg Prunus virginiana 

 0140020-004 Vårkornell Cornus mas 

 0140020-005 Kinesisk kirsebær Prunus tomentosa 

 0140020-006 Surkirsebær Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus 

0140030 Ferskener 

 0140030-001 Flate ferskener/saturnferskener Prunus persica var. platycarpa 

 0140030-002 Nektariner Persica vulgaris var. nectarina; syn.: Prunus persica 

var. platycarpa 

 0140030-990 Andre hybrider av Persica vulgaris; syn.: Prunus 

persica, ikke nevnt andre steder 

 

0140040 Plommer 

 0140040-001 Amerikanske plommer Prunus americana 

 0140040-002 Strandplommer Prunus maritima 

 0140040-003 Kirsebærplomme Prunus cerasifera 

 0140040-004 Chickasawplommer Prunus angustifolia 

 0140040-005 Kinajujuber Ziziphus jujuba; syn.: Ziziphus zizyphus 

 0140040-006 Kreker Prunus domestica subsp. rotunda; syn.: Prunus 

domestica subsp. italica 

 0140040-007 Reineclaude Prunus domestica var. italica; syn.: Prunus 

domestica subsp. rotunda 

 0140040-008 Japanplommer Prunus salicina 

 0140040-009 Klamathplomme Prunus subcoradata 

 0140040-010 Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca 

 0140040-011 Krysning mellom plomme og aprikos Prunus domestica x prunus armeniaca 

 0140040-012 Prunus Nadia® Prunus salicina x Prunus avium 

 0140040-013 Slåpetornbær Prunus spinosa 
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0151010 Borddruer 

 0151010-001 Kiwai(2) Actinidia arguta 

 0151010-002 Schisandrabær Schisandra chinenesis 

0151020 Vindruer 

 0151020-001 Amur Vitis amurensis 

 0151020-002 Muscadine Vitis rotundifolia 

0152000 Jordbær 

 0152000-001 Moskusjordbær Fragaria moschata 

 0152000-002 Markjordbær Fragaria vesca 

0153020 Blåbringebær 

 0153020-001 Boysenbær Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus 

ursinus x Rubus idaeus 

 0153020-002 Loganbær Rubus x loganobaccus 

 0153020-003 Olalliebær Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young 

 0153020-004 Prydbringebær Rubus spectabilis 

 0153020-005 Taybær Rubus sect Rubus x Rubus idaeus 

 0153020-006 Nutkabær Rubus parviflorus 

 0153020-007 Youngbær Rubus ursinus var. young 

 0153020-990 Andre arter og hybrider av slekten Rubus, ikke nevnt 

andre steder 

 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

 0153030-001 Åkerbær Rubus arcticus 

 0153030-002 Svartbringebær Rubus occidentalis 

 0153030-003 Koreansk svartbringebær Rubus coreanus 

 0153030-004 Koreansk bringebær Rubus crataegifolius 

 0153030-005 Nektarbringebær Rubus idaeus x Rubus arcticus 

 0153030-006 Vinbringebær Rubus phoenicolasius 
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 0154010 Blåbær 

 0154010-001 

Rødsurbær/svartsurbær/purpursurbær (svarte, lilla og 

røde) 

Aronia arbutifolia 

 0154010-002 Aronia melanocarpa 

 0154010-003 Aronia prunifolia 

 0154010-004 Melbær Arctostaphylos uva-ursi 

 0154010-005 Blåbær Vaccinium myrtillus 

 0154010-006 Blokkebær Vaccinium uliginosum 

 0154010-007 Berberis Berberis vulgaris 

 0154010-008 Gullrips Ribes aureum 

 0154010-009 Blåleddved Lonicera caerulea 

 0154010-010 Rød huckleberry Vaccinium parvifolium 

 0154010-011 Jostabær Ribes × nidigrolaria 

 0154010-012 Kanadablåhegg Amelanchier lamarckii 

 0154010-013 Myrt Myrtus communis 

 0154010-014 Wiry ground-berry Acrotriche depressa 

 0154010-015 Tyttebær Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea 

 0154010-016 Småtyttebær Vaccinium vitis-idaea var. minus 

 0154010-017 Salalbær Gaultheria shallon 

 0154010-018 Tindved Hippophae rhamnoides 

 0154010-019 Prydblåhegg Amelanchier ovalis 

 0154010-020 Chilensk guava Ugni molinae 

 0154010-021 Svartstikkelsbær Ribes divaricatum 

 0154010-990 Andre arter og hybrider av slekten Ribes og 

Vaccinium, ikke nevnt andre steder 
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0154020 Tranebær 

 0154020-001 Molte Rubus chamaemorus 

 0154020-002 

Krekling 

Empetrum eamesii 

 0154020-003 Empetrum hermaphroditum 

 0154020-004 Empetrum nigrum 

 0154020-005 Empetrum rubrum 

 0154020-006 Muntry Kunzea pomifera 

 0154020-007  Mitchella repens 

 0154020-008 Vanlig tranebær Vaccinium oxycoccus 

0154080 Hyllebær 

 0154080-001 Vokspors Morella rubra 

 0154080-002 Sølvbøffelbær Shepherdia argentea 

 0154080-003 Chebær Maclura tricuspidata 

 0154080-004 Sommerhyll Sambucus ebulus 

 0154080-005 Krossved Viburnum opulus 

 0154080-006 Hagtorn Crataegus monogyna 

 0154080-007 Parkhagtorn Crataegus laevigata; syn.: Crataegus oxyacantha 

 0154080-008 Falsafrukter Grewia asiatica 

 0154080-009 Lilly pilly Syzygium luehmannii 

 0154080-010 Rognebær Sorbus aucuparia 

 0154080-011 Taggblåhegg Amelanchier alnifolia 

 0154080-012 Russisk sølvbusk Elaeagnus angustifolia 

 0154080-013 Edelrogn Sorbus domestica 
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0161010 Dadler 

 0161010-001 Assaibær Euterpe oleracea 

 0161010-002 Tukumpalmefrukter Astrocaryum vulgare 

 0161010-003 Dumpalmefrukter Hyphaene thebaica 

0161030 Bordoliven 

 0161030-001 Kinesiske svarte oliven Canarium tramdenum 

 0161030-002 Kinesiske hvite oliven Canarium album 

 0161030-003 Ørkendadler Balanites aegyptiacus 

0161040 Kumquat 

 0161040-001 Limequat Citrus aurantiifolia x Fortunella spp. 

 0161040-002 Marumi kumquat/rund kumquat Fortunella japonica 

 0161040-003 Nagami kumquat/oval kumquat Fortunella margarita 

 0161040-990 Andre arter og hybrider av slekten Fortunella, ikke 

nevnt andre steder 

 

0161050 Stjernefrukt 

 0161050-001 Ambarellaer/mombinplommer Spondias cytherea 

 0161050-002 Amla Phyllanthus emblica 

 0161050-003 Kantpapaya Vasconcellea × heilbornii 

 0161050-004 Bilimbi Averrhoa bilimbi 

 0161050-005 Kasjuepler Anacardium occidentale 

 0161050-006 Indiajujuber Ziziphus mauritiana 

 0161050-007 Jaboticaba Myrciaria cauliflora 

 0161050-008 Malayepler Syzygium malaccense 

 0161050-009 Malaymombiner Spondias pinnata 

 0161050-010 Gandaria Bouea macrophylla 

 0161050-011 Natalplomme Carissa macrocarpa; syn.: Carissa grandiflora 

 0161050-012 Noni Morinda citrifolia 

 0161050-013 Rosenepler Syzygium jambos 

 0161050-014 Rødmombin Spondias purpurea 

 0161050-015 Santol Sandoricum koetjape 
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0161070 Jambolan 

 0161070-001 Acerola/barbadoskirsebær Malpighia glabra 

 0161070-002 Jordbærtre Arbutus unedo 

 0161070-003 Camu camu Myrciaria dubia 

 0161070-004 Karanda Carissa carandas 

 0161070-005 Kokosplommer Chrysobalanus icaco 

 0161070-006 Grumichama Eugenia dombeyi; syn.: Eugenia brasiliensis 

 0161070-007 Gule mombiner Spondias mombin 

 0161070-008 Javaepler Syzygium samarangense 

 0161070-009 Grønn myrobalan Phyllanthus acidus; syn.: Phyllanthus distichus 

 0161070-010  Coccoloba uvifera 

 0161070-011 Surinamkirsebær/pitanga Eugenia uniflora 

 0161070-012  Syzygium aqueum 

 0161070-013 Vannbær Syzygium cordatum 

 0161070-014 Vannpærer Syzygium guineense 

0162020 Litchi/litchiplommer 

 0162020-001 Longan Dimocarpus longan 

 0162020-002 Marula Sclerocarya birrea 

 0162020-003 Salak Salacca zalacca; syn.: Salacca edulis 

 0162020-004 Honningbær Melicoccus bijugatus 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

 0162030-001 Curuba Passiflora mollissima 

 0162030-002 Barbadin/kjempegrenadill Passiflora quadrangularis 

 0162030-003 Grenadill Passiflora ligularis 

 0162030-004 Frukter av vindublad Monstera deliciosa 

 0162030-005 Frukter av duftpasjonsblomster Passiflora alata 
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0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 

 0162040-001 Pitahaya/dragefrukter Hylocereus undatus 

 0162040-002 Rød pitahaya Hylocereus triangularis 

 0162040-003 Frukter fra kjempekaktus Carnegiea gigantea 

0162060 
Amerikansk 

kaki/Virginia-kaki 

 0162060-001 Svart sapot Diospyros digyna 

 0162060-002 Grønn sapot Pouteria viridis 

 0162060-003 Hvit sapot Casimiroa edulis 

 0162060-004 Amarillosapot/gul sapot Pouteria campechiana 

0163010 Avokadoer  0163010-001 Avokadoer til oljeproduksjon Persea americana 

0163020 Bananer 

 0163020-001 

Bananer (cavendish) 

Musa acuminata 

 0163020-002 Musa balbisiana 

 0163020-003 Musa acuminata x Musa balbisiana 

 0163020-004 Dvergbananer Musa acuminata 

 0163020-005 

Kokebananer 

Musa acuminata 

 0163020-006 Musa balbisiana 

 0163020-007 Musa acuminata x Musa balbisiana 

0163040 Papaya 

 0163040-001 Aki Blighia sapida 

 0163040-002 Feijoa/ananasguava Acca sellowiana; syn.: Feijoa sellowiana 

 0163040-003 Langsat Lansium domesticum 

 0163040-004 Mangostan Garcinia mangostana 

 0163040-005 Naranjilla/lulo Solanum quitoense 

 0163040-006 Pawpaw Asimina triloba 

 0163040-007 Tamarillo Cyphomandra betacea; syn.: Solanum betaceum 
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0163060 Cherimoya 

 0163060-001  Limonia acidissima 

 0163060-002 Ilama Annona diversifolia 

 0163060-003 Mammeysapot Pouteria sapota 

 0163060-004 Genipa Genipa americana 

 0163060-005 Pulasan Nephelium mutabile 

 0163060-006 Rambutan/hårete litchi Nephelium lappaceum 

 0163060-007 Sapodilla Manilkara zapota 

 0163060-008 Sukkerannona/søtannona Annona squamosa 

 0163060-009 Nettannona Annona reticulata 

0163070 Guava 

 0163070-001 Stikkelsbærguava Psidium guineense 

 0163070-002 Jordbærguava Psidium cattleianum; syn.: Psidium littorale 

 0163070-003 Costaricansk guava Psidium friedrichsthalianum 

 0163070-004 Guayabillos Psidium sartorianum 

 0163070-005 Parà guavas Psidium acutangulum 

0163090 Brødfrukter 

 0163090-001 Jackfrukter Artocarpus heterophyllus 

 0163090-990 Andre arter av slekten Artocarpus, ikke nevnt andre 

steder 
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0200000 

0211000 Undergruppe 

a)  poteter 

 0211000-001 Andigena Solanum tuberosum subsp. andigena 

0212010 Kassava 

 0212010-001 Blå taro / purpurtannia Xanthosoma violaceum 

 0212010-002 Canna Canna indica; syn.: Canna edulis 

 0212010-003 Kayote Sechium edule 

 0212010-004 Taro/dasheen Colocasia esculenta var. esculenta 

 0212010-005 Taro/eddo Colocasia esculenta var. antiquorum 

 0212010-006 Konjakkrot Amorphophallus konjac 

 0212010-007 Taya/tania Xanthosoma sagittifolium 

0212030 Jams 

 0212030-001 Brasilianske jamsbønner Pachyrhizus tuberosus 

 0212030-002  Apios americana 

 0212030-003 Andesjamsbønne Pachyrhizus ahipa 

 0212030-004 Meksikansk jamsbønne Pachyrhizus erosus 

0212040 Arrowrot  0212040-001 Lotusrot Nelumbo nucifera 

0213020 Gulrøtter 

 0213020-001 Farvede gulrotsorter Daucus carota subsp. sativus 

 0213020-002 Minigulrøtter Daucus carota subsp. sativus 

0213040 Pepperrot 

 0213040-001 Løvetannrøtter Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

 0213040-002 Gulsøterøtter Gentiana lutea 

0213050 Jordskokk  0213050-001 Kinaskokk Stachys affinis 
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0213070 Rotpersille 

 0213070-001 Røtter av kvann Angelica archangelica 

 0213070-002 Røtter av gjeldkarve Pimpinella saxifraga 

 0213070-003 Røtter av løpstikke Levisticum officinale 

 0213070-004 Røtter av brennesle Urtica dioica 

 0213070-005 Andre arter av slekten Urtica, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0213070-006 Rotkjørvel Chaerophyllum bulbosum 

0213080 Reddiker 

 0213080-001 Svart reddik/vinterreddik Raphanus sativus 

 0213080-002 Daikon Raphanus sativus var. longipinnatus 

 0213080-003 Maca Lepidium meyenii 

 0213080-004 Små reddiker Raphanus sativus var. longipinnatus 

 0213080-005 Jordmandler Cyperus esculentus 

0213090 Havrerot 

 0213090-001 Storborre Arctium lappa 

 0213090-002 Rankklokke Campanula rapunculus 

 0213090-003 Skorsonerrot/svartrot Scorzonera hispanica 

 0213090-004 Sukkerrot/søtkjeks Sium sisarum 

 0213090-005 Spansk østersurt Scolymus hispanicus 

0213110 Neper  0213110-001 Sareptasennep Brassica juncea subsp. napiformis 

0220010 Hvitløk  0220010-001 Tvistebladløk Allium obliquum 
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0220020 Kepaløk 

 0220020-001 «Cipollotto Nocerino PDO» Allium cepa, Kepaløk-gruppen 

 0220020-002 Perleløk Allium ampeloprasum ampeloprasum, Purre-gruppen, 

syn.: Allium porrum 

 0220020-003 Rakkyo Allium chinense 

 0220020-004 Sølvløk Allium cepa, Kepaløk-gruppen 

0220030 Sjalottløk 

 0220030-001 Grå sjalottløk Allium oschaninii 

 0220030-002 Skjeggløk Allium stipitatum 

0220040 Pipeløk/vårløk 
 0220040-001 Etasjeløk Allium ×proliferum; syn.: Allium cepa var. 

proliferum 

0231010 Tomater 

 0231010-001 Japanlykt Physalis alkekengi 

 0231010-002 Barbadoslykt Physalis peruviana 

 0231010-003 Kirsebærtomater Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

 0231010-004 Gyllenbær Physalis grisea; syn.: Physalis edulis 

 0231010-005 

Bukketorn 

Lycium barbarum 

 0231010-006 Lycium chinense 

 0231010-007 Fjærsøtvier Solanum sisymbriifolium 

 0231010-008 Pæretomater Lycopersicon esculentum var. pyriforme 

 0231010-009 Tomatillo Physalis philadelphica 
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0231020 Grønnsakpaprika 

 

0231020-001 Chilipepper 

Capsicum annuum var. annuum 

 Capsicum baccatum 

 Capsicum chinense 

 Capsicum frutescens 

 Capsicum pubescens 

0231030 Auberginer/eggplanter 

 0231030-001 Antroewa Solanum macrocarpon 

 0231030-002 Gilo Solanum aethiopicum 

 0231030-003 Pepino Solanum muricatum 

 0231030-004 Tornepler Solanum incanum 

 0231030-005 Erteaubergine Solanum torvum 

0232010 Slangeagurker 

 0232010-001 Slangemeloner Cucumis melo var. flexuosus 

 0232010-002 Dosakai Cucumis sativus 

0232020 Sylteagurker  0232020-001 Anguriaagurk Cucumis anguria subsp. anguria 

0232030 Mandelgresskar 

 0232030-001 Kantagurk/teroi Luffa acutangula 

 0232030-002 Flaskegresskar/kalabas/lauki Lagenaria siceraria 

 0232030-003 Kayote Sechium edule 

 0232030-004 Skarlagenagurker Coccinia grandis 

 0232030-005 Parwal Trichosanthes dioica 

 0232030-006 Slangeagurker Trichosanthes cucumerina var. anguina 

 0232030-007 Sopropo/bittermeloner Momordica charantia 

 0232030-008 Sommergresskar/patisson/pattypan/mandelgresskar Cucurbita pepo 
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0233010 Meloner  0233010-001 Hornmeloner Cucumis metuliferus 

0233020 Kjempegresskar 

 0233020-001 Moskusgresskar Cucurbita moschata 

 0233020-002 Voksagurker Benincasa hispida 

 0233020-003 Kjempegresskar/vintersquash/mandelgresskar (sene 

varianter) 

Cucurbita maxima 

0234000 Undergruppe 

d) sukkermais 

 0234000-001 Babymais Zea mays 

0241010 Brokkoli 

 0241010-001 Calabrese Brassica oleracea var. italica 

 0241010-002 Kinesisk brokkoli / kai lan Brassica oleracea var. alboglabra 

 0241010-003 Choi sum(3) Brassica rapa var. parachinensis 

 0241010-004 Rapini/brokkolirybs Brassica rapa Broccoletto-gruppen 

0241020 Blomkål  0241020-001 Romanesco Brassica oleracea var. botrytis 

0242020 Hodekål 

 0242020-001 Spisskål Brassica oleracea var. capitata 

 0242020-002 Rødkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 

 0242020-003 Savoykål Brassica oleracea var. sabauda 

 0242020-004 Hvitkål Brassica oleracea var. capitata f. alba 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

 0243010-001 Tatsoi / tai goo choi Brassica rapa var. rosularis 

 0243010-002 Sareptasennep Brassica juncea 

 0243010-003 Komatsuna/spinatsennep Brassica perviridis 

 0243010-004 Mizuna(4) Brassica rapa subsp. nipposinica 

 0243010-005 Stilkkål/pak-choi Brassica chinensis 

 0243010-006 Nepeblader/nepetopper(5) Brassica rapa subsp. rapa 
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0243020 Grønnkål 

 0243020-001  Brassica oleracea var. viridis 

 0243020-002   Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa 

 0243020-003   Brassica oleracea var. longata 

 0243020-004 Knutekålblader(6) Brassica oleracea var. gongylodes 

 0243020-005 Sibirsk grønnkål Brassica napus var. pabularia 

 0243020-006 Portugisisk grønnkål/portugisisk kål Brassica oleracea convar. costata 

0251010 Vårsalat  0251010-001 Taggbegersalat Valerianella eriocarpa 

0251020 Salat 

 0251020-001 Crispisalat/isbergsalat/grønn lollo/rød lollo Lactuca sativa Crisphead-gruppen 

 0251020-002 Bladsalat Lactuca sativa Cutting-gruppen 

 0251020-003 Hodesalat Lactuca sativa Butterhead-gruppen 

 0251020-004 Romanosalat Lactuca sativa Cos-gruppen 

0251030 Bredbladet endiv 

 0251030-001 Friséesalat Cichorium endivia var. crispum 

 0251030-002 Løvetann Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

 0251030-003 Sikori Cichorium intybus 

 0251030-004 Radicchio/rød sikori Cichorium intybus var. foliosum 

 0251030-005 Sugar loaf-sikori Cichorium intybus Sugar loaf-gruppen 

 0251030-006 Sikorisalat/julesalat Cichorium intybus var. foliosum 
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0251040 
Karse og andre spirer og 

skudd 

 0251040-001 Alfalfaspirer/blålusernspirer Medicago sativa subsp. sativa 

 0251040-002 Kinagressløk Allium tuberosum 

 0251040-003 Brokkolispirer Brassica oleracea var. italica 

 0251040-004 Daikonspirer Raphanus sativus var. longipinnatus 

 0251040-005 Ingefærskudd Zingiber officinale 

 0251040-006 Mungbønnespirer Vigna radiata 

 0251040-007 Erteskudd- og spirer Pisum sativum 

 0251040-008 Spirer av salatsennep/rucola Eruca sativa 

 0251040-009 Spirer av soyabønner Glycine max 

 0251040-010 Solsikkeskudd- og spirer Helianthus annuus 

 0251040-011 Hvetegress/hveteskudd Triticum aestivum 

 0251040-990 Andre arter som brukes til produksjon av spirer eller 

skudd 

 

0251060 Salatsennep/rucola  0251060-001 Steinsennep Diplotaxis tenuifolia 

0251080 
Spede bladvekster 

(herunder Brassica-arter) 

 0251080-001 Mangold/bladbete Beta vulgaris var. flavescens 

 0251080-002 Bredbladet endiv Cichorium endivia var. latifolia 

 0251080-003 Sareptasennep Brassica juncea 

 0251080-004 Salat Lactuca sativa 

 0251080-005 Spinat Spinacia oleracea 

 0251080-990 Andre arter som høstes på spedbladstadiet  
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0252010 Spinat 

 0252010-001 

Amarant 

Amaranthus blitum 

 0252010-002 Amaranthus cruentus 

 0252010-003 Amaranthus dubius 

 0252010-004 Amaranthus tricolor 

 0252010-005 Amaranthus viridis 

 0252010-006 Bitterblad/bitawiri Cestrum latifolium 

 0252010-007 Vernonia Vernonia spp. 

 0252010-008 Blader av vignabønne Vigna unguiculata var. unguiculata 

 0252010-009 Kassavablader Manihot esculenta 

 0252010-010 Kronkrage Chrysanthemum coronarium 

 0252010-011 Nyzealandsk spinat Tetragonia tetragoniodes 

 0252010-012 Hagemelde Atriplex hortensis 

 0252010-013 Blader av søtpotet Ipomoea batatas 

 0252010-014 Blader av taya/tania Xanthosoma sagittifolium 

0252020 Portulakk 

 0252020-001 Agretti Salsola soda 

 0252020-002 Salturt Salicornia europea 

 0252020-003 Sanktpeterskjerm Crithmum maritimum 

 0252020-004 Strandstjerne Aster tripolium 

 0252020-005 Marrips Limonium vulgare 

 0252020-006 Vinterportulakk Montia perfoliata 
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0252030 Mangold/bladbete  0252030-001 Rødbeteblader Beta vulgaris var. vulgaris 

 0252030-002 Sveitsisk mangold Beta vulgaris var. cycla 

0253000 Undergruppe 

c) vindrueblader og 

lignende arter 

 0253000-001 Skudd av cha-om/akasie Acacia pennata 

 0253000-002 Malabarspinat Basella alba 

0254000 Undergruppe 

d)  brønnkarse 

 0254000-001 Vannspinat/kangkong Ipomea aquatica 

 0254000-002 Vannbregner Marsilea crenata 

 0254000-003 Vannmimosa Neptunia oleracea 

0255000 Undergruppe 

e)  sikori/julesalat 

 0255000-001 Løvetannblader Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum 

officinale 

0256020 Gressløk 

 0256020-001 Kinagressløk Allium tuberosum 

 0256020-002 Ramsløk Allium ursinum 

0256030 Snittselleri 

 0256030-001 Kvann (blader og stengler) Angelica archangelica 

 0256030-002 Blodtopp Sanguisorba officinalis 

 0256030-003 Karveblader Carum carvii 

 0256030-004 Korianderblader Coriandrum sativum 

 0256030-005 Blader av cilantro / lang koriander Eryngium foetidum 

 0256030-006 Blader av dill Anethum graveolens 

 0256030-007 Blader av fennikel Foeniculum vulgare 

 0256030-008 Blader av bukkehornkløver Trigonella foenum-graecum 
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   0256030-009 Vinrute Ruta graveolens 

 0256030-010 Blader av løpstikke Levisticum officinale 

 0256030-011 Stor gjeldkarve Pimpinella major 

 0256030-012 Pimpernell Sanguisorba minor 

 0256030-013 

Syre/høymol 

Rumex flexuosus 

 0256030-014 Rumex hydrolapathum 

 0256030-015 Rumex rugosus; syn.: Rumex acetosa subsp. 

ambiguus 

 0256030-016 Rumex sanguineus 

 0256030-017 Spansk kjørvel Myrrhis odorata 

0256040 Persille  0256040-001 Blader av rotpersille Petroselinum crispum convar. radicosum 

0256050 Salvie 

 0256050-001 Agurkurt Borago officinalis 

 0256050-002 Karriplante Helichrysum italicum 

 0256050-003 Gresk salvie Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba 

 0256050-004 Meksikansk salvie Salvia leucantha 

 0256050-990 Andre arter og hybrider av slekten Salvia, ikke nevnt 

andre steder 

 

0256060 Rosmarin  0256060-001 Santolina/bomullslavendel Santolina rosmarinifolia; syn.: Santolina virens 

0256070 Timian 

 0256070-001 Kryptimian Thymus serpyllum 

 0256070-002 Fransk merian Origanum onites 

 0256070-003 Sitronsar Micromeria biflora; syn.: Satureja biflora 

 0256070-004 Sitrontimian Thymus xcitriodorus 

 0256070-005 Merian Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis 
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 0256070-006 Spansk merian Thymus mastichina 

 0256070-007 Oregano Origanum vulgare 

 0256070-008 Sommersar Satureja hortensis 

 0256070-009 Syrisk oregano Origanum syriacum 

 0256070-010 Vintersar Satureja montana 

0256080 
Basilikum og spiselige 

blomster 

 0256080-001 Rundmynte Mentha suaveolens 

 0256080-002 Asiatisk skjoldblad Centella asiatica 

 0256080-003 Sitrusmynte Mentha ×piperita nm. citrata 

 0256080-004 Korsikansk mynte Mentha requienii 

 0256080-005 Mandelgresskar (spiselige blomster) Cucurbita pepo, Squash-gruppen 

 0256080-006 Ingefærmynte Mentha ×gracilis 

 0256080-007 Dvergbasilikum / småbladet basilikum Ocimum basilicum var. minimum 

 0256080-008 Kamferbasilikum Ocimum americanum 

 0256080-009 Hellig basilikum Ocimum tenuiflorum 

 0256080-010 Sitronmelisse Melissa officinalis 

 0256080-011 Sitronbasilikum Ocimum ×citriodorum 

 0256080-012 Liten kalamint Calamintha nepeta; syn.: Clinopodium nepeta 

 0256080-013 Kameleonplante Houttuynia cordata 

 0256080-014 Tagetes (spiselige blomster) Tagetes minuta 

 0256080-015 Tagetes tenuifolia 
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   0256080-016 Andre arter av slekten Tagetes, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0256080-017 

Blomkarse (blader og spiselige blomster) 

Tropaeolum majus 

 0256080-018 Tropaeolum minus 

 0256080-019 Poleimynte Mentha pulegium 

 0256080-020 Peppermynte Mentha ×piperita 

 0256080-021 Ringblomst (spiselige blomster) Calendula officinalis 

 0256080-022 Phak ka yaeng Limnophila aromatica 

 0256080-023 Grønnmynte Mentha spicata; syn.: Mentha viridis 

 0256080-024 Thaibasilikum Ocimum basilicum var. thyrsiflorum 

 0256080-025 Vietnamesisk koriander / pileurt Persicaria odorata 

 0256080-026 Vannmynte Mentha aquatica 

 0256080-990 Andre spiselige blomster  

 0256080-991 Andre arter og hybrider av slekten Mentha, ikke 

nevnt andre steder 

 

0256090 Laurbærblad 

 0256090-001 Karriblader Murraya koeningii; syn.: Bergera koenigi 

 0256090-002 Blader av kaffirlime Citrus hystrix 

 0256090-003  Senna siamea 

 0256090-004 Villbetelblader Piper sarmentosum 
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0256100 Estragon 

 0256100-001 Søtverbena Lippia dulcis; syn.: Phyla dulcis 

 0256100-002 Sitronmelde Dysphania ambrosioides 

 0256100-003 Isop Hyssopus officinalis 

 0256100-004 Sitrongress Cymbopogon citratus 

 0256100-005 Meksikansk oregano Lippia graveolens 

 0256100-006 Brennesle Urtica dioica 

 0256100-007 Andre arter av slekten Urtica, ikke nevnt andre 

steder 

 

 0256100-008 Russisk estragon Artemisia dracunculoides 

 0256100-009 Stevia Stevia rebaudiana 

0260010 Bønner (med belg) 

 0260010-001 Azukibønner Vigna angularis 

 0260010-002 Vignabønner Vigna unguiculata var. unguiculata 

 0260010-003 Bønnevikker/hestebønner/åkerbønner/bondebønner Vicia faba (alle subspp. og var.) 

 0260010-004 Hagebønner/flageolettbønner/skolmbønner/ 

brytbønner 

Phaseolus vulgaris (alle subspp. og var.) 

 0260010-005 Linsevikke Vicia ervilia; syn.: Ervum ervilia 

 0260010-006 Guarbønner Cyamopsis tetragonoloba 

 0260010-007 Jackbønner Canavalia ensiformis 

 0260010-008 Hjelmbønner Lablab purpureus 

 0260010-009 Limabønner Phaseolus lunatus var. lunatus 

 0260010-010 Monanthavikke Vicia monanthos 
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   0260010-011 Mungbønner Vigna radiata 

 0260010-012 Risbønner Vigna umbellata 

 0260010-013 Prydbønner/pralbønner/blomsterbønner Phaseolus coccineus 

 0260010-014 Soyabønner Glycine max 

 0260010-015 Parkia Parkia speciosa 

 0260010-016 Vikker Vicia sativa var. sativa 

 0260010-017 Meterbønner/langbønner Vigna unguiculata var. sesquipedalis 

0260020 Bønner (uten belg)  0260020-001 Arter oppført med kodenummer 0260010-xxx, uten 

belg 

 

0260030 Erter (med belg) 

 0260030-001 Aspargeserter Tetragonolobus purpureus 

 0260030-002 Fôrskolm Lathyrus sativus 

 0260030-003 Kikerter Cicer arietinum subsp. arietinum 

 0260030-004 Hageerter/sukkererter Pisum sativum (alle subspp. og var.) 

 0260030-005 Belger fra pepperrottre Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma 

 0260030-006 Ertebønner Cajanus cajan 

0260040 Erter (uten belg)  0260040-001 Arter oppført med kodenummer 0260030-xxx, uten 

belg 

 

0260050 Linser 

 0260050-001 

Lupiner/lupinbønner 

Lupinus albus subsp. albus 

 0260050-002 Lupinus angustifolius 

 0260050-003 Lupinus luteus 

 0260050-004 Lupinus mutabilis 

0270010 Asparges  0270010-001 Humleskudd Humulus lupulus 
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0270020 Kardon  0270020-001 Agurkurtstengler Borago officinalis 

0270050 Artisjokk 

 

0270050-001 Bananblomster 

Musa acuminata 

 Musa balbisiana 

 hybrider Musa acuminata x Musa balbisiana 

0270060 Purre  0270060-001 Kurratløk Allium kurrat; syn.: Allium ampeloprasum 

ampeloprasum var. kurrat 

0280010 Dyrket sopp 

 0280010-001 Dyrket sjampinjong Agaricus bisporus 

 0280010-002 Maissot Ustilago maydis 

 0280010-003 Vintersopp Flammulina velutipes 

 0280010-004 Quorn Quorn 

 0280010-005 Åkersjampinjong/beitesjampinjong/hestesopp Agaricus arvensis 

 0280010-006 Judasøre Auricularia auricula-judae 

 0280010-007 Nameko Pholiota nameko 

 0280010-008 Østerssopp Pleurotus ostreatus 

 0280010-009 Grå sliresopp Volvariella volvacea 

 0280010-010 Piggsvinsopp Hericium erinaceus 

 0280010-011 Shiitake Lentinula edodes 

 0280010-012 Shimeji Hypsizygus tessulatus: syn.: Hypsizygus marmoreus 

 0280010-013 Bai mu er Tremella fuciformis 

 0280010-014 Blå ridderhatt Clytocibe nuda; syn.: Lepista nuda 

 0280010-990 Annen dyrket sopp  

 0280010-991 Andre arter av slekten Pleurotus, ikke nevnt andre 

steder 
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0280020 Viltvoksende sopp 

 0280020-001 Steinsopp Boletus edulis 

 0280020-002 Kantareller Cantharellus spp. 

 0280020-003 Blek piggsopp Hydnum repandum 

 0280020-004 Sort trompetsopp Craterellus cornucopioides 

 0280020-005 Morkler Morchella spp. 

 0280020-006 Périgord-trøffel Tuber melanosporum 

 0280020-007 Kongetrøffel Tuber magnatum 

 0280020-008 Vårfagerhatt Calocybe gambosa 

 0280020-009 Nelliksopp Marasmius oreades 

 0280020-010 Sommertrøffel Tuber aestivum; syn.: Tuber uncinatum 

 0280020-990 Andre viltvoksende sopper  

 0280020-991 Andre arter av slekten Tuber, ikke nevnt andre steder  

0280990 Mose og lav 

 0280990-001 Islandslav Cetraria islandica 

 0280990-990 Annen mose og lav  

0290000 

Gruppe 

Alger og prokaryote 

organismer 

 0290000-001 Krusflik Chondrus crispus 

 0290000-002 Kombu/japantare Saccharina japonica 

 0290000-003 

Spirulina 

Arthrospira maxima 

 0290000-004 Arthrospira platensis 

 0290000-990 Andre alger  

 0290000-991 Andre prokaryote organismer  
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0300000 

0300010 Bønner  0300010-001 Arter oppført med kodenummer 0260010-xxx, 

tørkede frø 

 

0300030 Erter  0300030-001 Arter oppført med kodenummer 0260030-xxx, 

tørkede frø 

 

0400000 

0401060 Rapsfrø 

 0401060-001 Reddikfrø Raphanus sativus convar. oleifer 

 0401060-002 Rybsfrø Brassica rapa subsp. oleifera 

0401070 Soyabønner  0401070-001 Frø fra pepperrottre Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma 

0401100 Gresskarfrø 

 0401100-001 Vannmelonfrø Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus 

 0401100-990 Andre arter av slekten Cucurbitaceae, ikke nevnt 

andre steder 

 

0401110 Saflorfrø 
 0401110-001 Mariatistelfrø Silybum marianum 

 0401110-002 Ramtillablomfrø Guizotia abyssinica 

0401120 Agurkurtfrø 

 0401120-001 Åkersteinfrø Buglossoides arvensis; syn.: Lithospermum arvense 

 0401120-002 Frø av kjempenattlys Oenothera biennis 

 0401120-003 
Judaspengefrø 

Lunaria annua 

 0401120-004 Lunaria rediviva 

 0401120-005 Perillafrø Perilla frutescens 

 0401120-006 Frø av hageormehode Echium plantagineum 

0401150 Ricinus 
 0401150-001 Vindruefrø Vitis vinifera 

 0401150-002 Tindvedfrø Hippophaë rhamnoides 

0402020 Oljepalmefrø 

 0402020-001 Argannøtter Argania spinosa 

 0402020-002 Babassupalmenøtter Attalea speciosa; syn.: Orbignya phalerata 

 0402020-003 Jojobanøtter Simmondsia chinensis 

 0402020-004 Sheanøtter Vitellaria paradoxa 
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0500000 

0500020 
Bokhvete og andre 

pseudokornarter 

 0500020-001 

Reveamarant 

Amaranthus caudatus 

 0500020-002 Amaranthus cruentus 

 0500020-003 Amaranthus hypochondriacus 

 0500020-004 Kaniwa Chenopodium pallidicaule 

 0500020-005 Quinoa Chenopodium quinoa 

0500030 Mais  0500030-001 Flintmais Zea mays var. indurata 

0500040 Hirse 

 0500040-001 Svart fonio Digitaria iburua 

 0500040-002 Kanarigress Phalaris canariensis 

 0500040-003 Fingerhirse/korakan Eleusine coracana subsp. coracana 

 0500040-004 Stor busthirse Setaria italica 

 0500040-005 Tåregress/jobståre Coix lacryma-jobi 

 0500040-006 Kutkihirse Panicum sumatrense 

 0500040-007 Perlehirse Pennisetum glaucum 

 0500040-008 Teff Eragrostis tef 

 0500040-009 Hvit fonio Digitaria exilis 

0500060 Ris 

 0500060-001 Afrikansk ris Oryza glaberrima 

 0500060-002 Hybriden Nerica® Oryza sativa x oryza glaberrima 

 0500060-003 Kanadisk villris Zizania aquatica 

0500080 Sorghum 

 0500080-001 Sorghum Sorghum bicolor 

 0500080-002 Sudangress Sorghum × drummondii 

 0500080-990 Andre arter av slekten Sorghum, ikke nevnt andre 

steder 
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 0500090 Hvete 

 0500090-001 Durumhvete Triticum turgidum subsp. durum; syn.: Triticum 

durum 

 0500090-002 Enkorn Triticum monococcum subsp. monococcum 

 0500090-003 Emmerhvete Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn. Triticum 

dicoccum 

 0500090-004 Korasanhvete Triticum turgidum subsp. turanicum 

 0500090-005 Spelt Triticum aestivum subsp. spelta; syn.: Triticum spelta 

 0500090-006 Rughvete/triticale ×Triticosecale 

 0500090-990 Andre arter av slekten Triticum, ikke nevnt andre 

steder 

 

0600000 0631030 Rose 

 0631030-001 Mandler Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis 

 0631030-002 Hestemynte/etasjeblom Monarda didyma 

 0631030-003 Pomerans/bitterappelsin Citrus aurantium 

 0631030-004 Falsk akasie Robinia pseudoacacia 

 0631030-005 Kattefot Antennaria dioica 

 0631030-006 Krysantemum Chrysanthemum morifolium 

 0631030-007 Kanel Cinnamomum spp. 

 0631030-008 Muskatsalvie Salvia sclarea 

 0631030-009 Kornblom Centaurea cyanus 

 0631030-010 Marianøkleblom Primula veris 

 0631030-011 Tusenfryd Bellis perennis 

 0631030-012 Fargeginst Genista tinctoria 

 0631030-013 Svarthyll Sambucus nigra 

 0631030-014 Kornvalmue Papaver rhoeas 

 0631030-015 Filtkongslys Verbascum thapsus 

 0631030-016 Hagtorn Crataegus spp. 
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   0631030-017 Røsslyng Calluna vulgaris 

 0631030-018 Praktstokkrose/hagestokkrose Alcea rosea; syn.: Althaea rosea 

 0631030-019 Hestekastanje Aesculus hippocastanum 

 0631030-020 Ridderspore Consolida regalis; syn.: Delphinium consolida 

 0631030-021 Lavendel Lavandula angustifolia; syn.: Lavandula officinalis 

 0631030-022 Apotekerkattost Malva sylvestris 

 0631030-023 Mjødurt Filipendula ulmaria 

 0631030-024 Kongslys Verbascum spp. 

 0631030-025 Appelsin Citrus sinensis 

 0631030-026 Bondepeon Paeonia officinalis 

 0631030-027 Rødkløver Trifolium pratense 

 0631030-028 Indisk lotus / hellig lotus Nelumbo nucifera 

 0631030-029 Saflortistel Carthamus tinctorius 

 0631030-030 Sandstråblom Helichrysum arenarium 

 0631030-031 Johannesurt Hypericum perforatum 

 0631030-032 Solsikke Helianthus annuus 

 0631030-033 Søt osmantus Osmanthus fragrans 

 0631030-034 Marsfiol Viola odorata 

 0631030-035 Døvnesle Lamium album 

 0631030-036 Ryllik Achillea millefolium 

 0631030-037 Ylang-ylang Cananga odorata 
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 0632010 Jordbær 

 0632010-001 Ekte malurt Artemisia absinthium 

 0632010-002 Åkermåne Agrimonia eupatoria 

 0632010-003 Blålusern/alfalfa Medicago sativa 

 0632010-004 Aloe (gele fra bladene) Aloë barbadensis; syn.: Aloë vera 

 0632010-005 Fjellmarikåpe Alchemilla alpina 

 0632010-006 Melbær Arctostaphylos uva-ursi 

 0632010-007 Blåbær Vaccinium myrtillus 

 0632010-008 Hengebjørk Betula pendula 

 0632010-009 Pomerans/bitterappelsin Citrus aurantium 

 0632010-010 Bjørnebær Rubus sect. Rubus 

 0632010-011 Boldo Peumus boldus 

 0632010-012 Bukko Barosma betulina; syn.: Agathosma betulina 

 0632010-013 Bokhvete Fagopyrum esculentum 

 0632010-014 Kattemynte Nepeta cataria 

 0632010-015 Skjermgylden Centaurium erythraea 

 0632010-016 Chirata Swertia chirata 

 0632010-017 Muskatsalvie Salvia sclarea 

 0632010-018 Myk kråkefot Lycopodium clavatum 

 0632010-019 Legeveronika Veronica officinalis 

 0632010-020 Jernurt Verbena officinalis 

 0632010-021 Kornblom Centaurea cyanus 
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   0632010-022 Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 

 0632010-023 

Solbær, hvitrips og rødrips 

Ribes nigrum 

 0632010-024 Ribes rubrum 

 0632010-025 Damiana Turnera diffusa 

 0632010-026 Bleikdå Galeopsis segetum 

 0632010-027 

Solhatt 

Echinacea angustifolia 

 0632010-028 Echinacea pallida 

 0632010-029 Echinacea purpurea 

 0632010-030 Svarthyll Sambucus nigra 

 0632010-031 Eukalyptus Eucalyptus globulus 

 0632010-032 Øyentrøst Euphrasia officinalis 

 0632010-033 Åkersnelle/kjerringrokk Equisetum arvense 

 0632010-034 Jordrøyk Fumaria officinalis 

 0632010-035 Geitvikke Galega officinalis 

 0632010-036 Rosenrot Rhodiola rosea 

 0632010-037 Gullris Solidago virgaurea 

 0632010-038 Korsknapp Glechoma hederacea 

 0632010-039 Gymnema Gymnema sylvestre 

 0632010-040 Lodnebrokkurt Herniaria hirsuta 

 0632010-041 Hagtorn Crataegus spp. 

 0632010-042 Hasselnøtter Corylus avellana 

 0632010-043 Stemorsblomst Viola tricolor 



   

 

N
r. 1

1
/1

1
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
2

.2
.2

0
1
8
 

 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

 

   0632010-044 Røsslyng Calluna vulgaris 

 0632010-045 

Hamp 

Cannabis sativa subsp. sativa 

 0632010-046 Cannabis sativa subsp. spontanea 

 0632010-047 Kratthumleblom Geum urbanum 

 0632010-048 Benediktinertistel Cnicus benedictus 

 0632010-049 Borremynte Marrubium vulgare 

 0632010-050 Hestekastanje Aesculus hippocastanum 

 0632010-051 Sideritis/gresk fjellte Sideritis spp. 

 0632010-052 Gynostemma Gynostemma pentaphyllum 

 0632010-053 Tungras Polygonum aviculare 

 0632010-054 Marikåpe Alchemilla vulgaris 

 0632010-055 Sitronmyrt Backhousia citriodora 

 0632010-056 Sitronverbena Lippia triphylla; syn.: Lippia citriodora 

 0632010-057 

Lind 

Tilia cordata 

 0632010-058 Tilia platyphyllos 

 0632010-059 Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea 

 0632010-060 Apotekerkattost Malva sylvestris 

 0632010-061 Legestokkrose Althaea officinalis 

 0632010-062 Mjødurt Filipendula ulmaria 

 0632010-063 Misteltein Viscum album 
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   0632010-064 Tyrkermynte Dracocephalum moldavica 

 0632010-065 Burot Artemisia vulgaris 

 0632010-066 

Morbær (svarte og hvite) 

Morus alba 

 0632010-067 Morus nigra 

 0632010-068 Kongslys Verbascum spp. 

 0632010-069 Gran Picea abies 

 0632010-070 Havre Avena sativa 

 0632010-071 Oliven Olea europaea 

 0632010-072 Papaya Carica papaya 

 0632010-073 Pasjonsblomst Passiflora incarnata 

 0632010-074 Groblad Plantago major 

 0632010-075 Bringebær (røde og gule) Rubus idaeus 

 0632010-076 Rødkløver Trifolium pratense 

 0632010-077 Smalkjempe Plantago lanceolata 

 0632010-078 Klipperose Cistus incanus; syn.: Cistus creticus; syn.: Cistus 

villosus 

 0632010-079 Romermalurt Artemisia pontica 

 0632010-080 Gjetertaske Capsella bursa-pastoris 

 0632010-081 Gåsemure Potentilla anserina 

 0632010-082 Brokkurt Herniaria glabra 

 0632010-083 Abrodd Artemisia abrotanum 
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   0632010-084 Johannesurt Hypericum perforatum 

 0632010-085 Kinesisk bjørnebær Rubus chingii var. suavissimus; syn.: Rubus 

suavissimus 

 0632010-086 Appelsin Citrus sinensis 

 0632010-087 Ostekløver Trigonella caerulea; syn.: Trigonella coerulea 

 0632010-088 Myske Galium odoratum 

 0632010-089 Reinfann Tanacetum vulgare 

 0632010-090 Tetre Melaleuca alternifolia 

 0632010-091 Lintorskemunn Linaria vulgaris 

 0632010-092 

Valnøtter 

Juglans nigra 

 0632010-093 Juglans regia 

 0632010-094 Døvnesle Lamium album 

 0632010-095 Sløke Angelica sylvestris 

 0632010-096 Markjordbær Fragaria vesca 

 0632010-097 Geitrams Epilobium angustifolium; syn.: Chamaenerium 

angustifolium 

 0632010-098 Trollhassel Hamamelis virginiana 

 0632010-099 Betonie Stachys officinalis; syn.: Betonica officinalis 

 0632010-100 Ryllik Achillea millefolium 

 0632010-101 Gulmaure Galium verum 

 0632010-102 Legesteinkløver Melilotus officinalis 
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 0632020 Rooibos 

 0632020-001 

Honningbusk 

Cyclopia genistoides 

 0632020-002 Cyclopia intermedia 

 0632020-003 Cyclopia sessiflora 

 0632020-004 Cyclopia subternata 

 0632030 Maté 

 0632030-001 Tempeltre Ginkgo biloba 

 0632030-002 Noni Morinda citrifolia 

 0633010 Vendelrot 

 0633010-001 Praktiris Iris versicolor 

 0633010-002 Kalmusrot Acorus calamus 

 0633010-003 Kveke Elymus repens; syn.: Agropyron repens 

 0633010-004 Marianøkleblom Primula veris 

 0633010-005 

Solhatt 

Echinacea angustifolia 

 0633010-006 Echinacea pallida 

 0633010-007 Echinacea purpurea 

 0633010-008 Alantrot Inula helenium 

 0633010-009 Lemonadesumak Rhus aromatica 

 0633010-010 Rosenrot Rhodiola rosea 

 0633010-011 Kratthumleblom Geum urbanum 

 0633010-012 Legestokkrose Althaea officinalis 

 0633010-013 Meksikansk vendelrot Valeriana edulis subsp. procera; syn.: Valeriana 

procera 

 0633010-014 Stor gjeldkarve Pimpinella major 
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 0633010-015 Ratanhia Krameria lappacea; syn.: Krameria triandra 

 0633010-016 Sarsaparilla Smilax spp. 

 0633010-017 Senegarot Polygala senega 

 0633010-018 Tepperot Potentilla erecta 

 0633010-019 Sløke Angelica sylvestris 

 
0633020 Ginseng  0633020-001 Russisk rot Eleutherococcus senticosus; syn.: Acanthopanax 

senticosus 

 0639000 
Undergruppe 

d) andre deler av planten 

 0639000-001 Ispagula / hvite loppefrø (frø, svøp) Plantago ovata 

 0639000-002 Kamille (frø) Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla 

 0639000-003 Kirsebær (søte) (stengler) Cerasus avium; syn.: Prunus avium 

 0639000-004 

Kinabark 

Chinchona calisaya 

 0639000-005 Cinchona pubescens; syn.: Cinchona succirubra 

 0639000-006 Kakao (skall) Theobroma cacao 

 0639000-007 Kondurango (bark) Marsdenia cundurango 

 0639000-008 Buskfuru (skudd) Pinus mugo 

 0639000-009 Edelgran (skudd) Abies spp. 

 0639000-010 Loppekjempe (frø) Plantago afra; syn.: Plantago psylium 

 0639000-011 Lemonadesumak (bark) Rhus aromatica 

 0639000-012 Guarana (frø) Paullinia cupana 

 0639000-013 Hibiskus (frø) Hibiscus sabdariffa 

 0639000-014 Hestekastanje (frø, bark) Aesculus hippocastanum 
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   0639000-015 Einer (bark, tre og skudd) Juniperus communis 

 0639000-016 Lapacho (bark) Handroanthus impetiginosus; syn.: Tabebuia 

impetiginosa 

 0639000-017 Pokkenholt (bark, tre) Guajacum officinale 

 0639000-018 Persille (frukter) Petroselinum crispum 

 0639000-019 Uekte johannsebrødtre / tropisk gullregn Cassia fistula 

 0639000-020 Kvassia (bark, tre) Quassia amara 

 0639000-021 Rødt sandeltre Pterocarpus santalinus 

 0639000-022 Såpetre (bark) Quillaja saponaria 

 0639000-023 Surkirsebær (stengler) Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus 

 0639000-024 Sukkermais (arr, grifler) Zea mays convar. saccharata 

 0639000-025 Sløke (frukter) Angelica sylvestris 

 0639000-026 Trollhassel (bark) Hamamelis virginiana 

 0639000-990 Andre urteteer fra andre deler av planten  

 0640000 
Gruppe 

Kakaobønner 

 0640000-001 

Kolanøtter 

Cola acuminata 

 0640000-002 Cola nitida 

 
0650000 Gruppe 

Johannesbrød 

 0650000-001 Jengkol Archidendron pauciflorum 
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0800000 

0810020 Svartkarve  0810020-001 Nigella/svartfrø Nigella sativa 

0810030 Hageselleri 

 0810030-001 Kvann Angelica archangelica 

 0810030-002 Løpstikke Levisticum officinale 

0810040 Koriander  0810040-001 Cilantro / falsk koriander Eryngium foetidum 

0810070 Fennikel 

 0810070-001 Bitter fennikel Foeniculum vulgare var. vulgare 

 0810070-002 Søt fennikel Foeniculum vulgare var. dulce 

0810090 Muskatnøtt 

 0810090-001 Annatto Bixa orellana 

 0810090-002 Lumbangnøtt Aleurites moluccana 

 0810090-003 Akasiefrø Acacia spp. 

0820020 Sichuanpepper 

 0820020-001 Japansk pepper Zanthoxylum piperitum 

 0820020-002 Uzazi Zanthoxylum tessmannii; syn.: Fagara tessmannii 

0820030 Karve  0820030-001 Ajwain Trachyspermum ammi 

0820040 Kardemomme 

 0820040-001 Merian Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis 

 0820040-002 Stjerneanis Illicium verum 

0820060 
Pepper, svart, grønn og 

hvit 

 0820060-001 Rosépepper Schinus terebinthifolius 

 0820060-002 Cubeba/kubapepper Piper cubeba 

 0820060-003 Paradiskorn Aframomum melegueta 

 0820060-004 Langpepper Piper longum 

 0820060-005 Peruviansk pepper Schinus molle 

 0820060-006 Middelhavssumak Rhus coriaria 

 0820060-007 Beninpepper/ashantipepper Piper guineense 
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0820070 Vanilje 

 0820070-001 Tahitivanilje Vanilla tahitiensis 

 0820070-002 Tonkabønne Dipteryx odorata 

 0820070-003 Vanillon Vanilla pompona 

0830010 Kanel 

 0830010-001 

Kassia 

Cinnamomum burmannii 

 0830010-002 Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum 

aromaticum 

 0830010-003 Cinnamomum loureirii 

0840020 Ingefær 

 0840020-001 Javaingefær Boesenbergia rotunda 

 0840020-002 Galanga Alpinia officinarum 

 0840020-003 Sandgalanga / aromatisk ingefær Kaempferia galanga 

 0840020-004 Stor galanga Alpinia galanga 

 0840020-005 Wasabirøtter Eutrema wasabi; syn.: Eutrema japonica 

0840030 Gurkemeie 

 0840030-001 Dyvelsdrek Ferula assa-foetida 

 0840030-002 Temu lawak Curcuma zanthorrhiza; syn.: Curcuma xanthorrhiza 

 0840030-003 Zedoargurkemeie Curcuma zedoaria 

0850010 Kryddernellik 

 0850010-001 

Knopper av kassiakanel 

Cinnamomum burmannii 

 0850010-002 Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum 

aromaticum 

 0850010-003 Cinnamomum loureirii 

0850020 Kapers 

 0850020-001 

Belger av blomkarse 

Tropaeolum majus 

 0850020-002 Tropaeolum minus 
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0900000 

0900020 Sukkerrør 

 0900020-001 Agaveblader Agave spp. 

 0900020-002 Strå av sorghum Sorghum bicolor subsp. bicolor 

0900030 Sikorirøtter 

 0900030-001 Sisselrot Polypodium vulgare 

 0900030-002 Yaconrøtter Smallanthus sonchifolius 

0900990 Andre 

 0900990-001 Papirbjørk (saft fra stammen) Betula papyrifera 

 0900990-002 Mannaask (saft fra stammen) Fraxinus ornus 

 0900990-003 Lønn (saft fra stammen) Acer spp. 

 0900990-004 

Palmer (saft fra stammen) 

Jubaea chilensis 

 0900990-005 Phoenix canariensis 

 0900990-990 Andre sukkerplanter  

1000000 

1011000 Undergruppe 

a)  svin 

 1011000-001 Villsvin (oppdrettet) Sus scrofa ferus 

1012000 
Undergruppe 

b)  storfe 

 1012000-001 Amerikansk bison Bison bison 

 1012000-002 Banteng Bos javanicus 

 1012000-003 Vannbøffel Bubalus arnee bubalis 

 1012000-004 Europeisk bison Bison bonasus 

 1012000-005 Gayal Bos gaurus frontalis 

 1012000-006 Jakokse (husdyr) Poëphagus mutus grunniens 

 1012000-007 Zebu Bos taurus indicus 

 1012000-990 Hybrider av slektene Bison, Bos, Bubalus og 

Poëphagus  
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1013000 Undergruppe 

c)  sau 

 1013000-001 Muflon (oppdrettet) Ovis aries musimon 

1015000 
Undergruppe 

e)  dyr av hestefamilien 

 1015000-001 Esel Equus africanus asinus 

 1015000-002 Mulesel Equus caballus x Equus africanus asinus 

 1015000-003 Hest Equus caballus 

 1015000-004 Muldyr Equus africanus asinus x Equus caballus 

1016000 
Undergruppe 

f)  fjørfe 

 1016000-001 Nordkrattvaktel Colinus virginianus 

 1016000-002 Kylling Gallus gallus domesticus 

 1016000-003 Tyrkerdue Streptopelia decaocto 

 1016000-004 And Anas platyrhynchos 

 1016000-005 Gås Anser anser 

 1016000-006 Grønn påfugl Pavo muticus 

 1016000-007 Perlehøne Numida meleagris 

 1016000-008 Japansk vaktel Coturnix japonica 

 1016000-009 Moskusand Cairina moschata 

 1016000-010 Knoppsvane Cygnus olor 

 1016000-011 Rapphøne Slektene Alectoris og Perdix 

 1016000-012 Indiapåfugl Pavo cristatus 
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   1016000-013 Edelfasan Phasianus colchicus 

 1016000-014 Klippedue Columba livia 

 1016000-015 Vaktel Coturnix coturnix 

 1016000-016 Kalkun Meleagris gallopavo 

 1016000-017 Turteldue Streptopelia turtur 

 1016000-990 Andre oppdrettede fugler av ordenen Anseriformes  

 1016000-991 Andre oppdrettede fugler av ordenen Columbiformes  

 1016000-992 Andre oppdrettede fugler av ordenen Galliformes  

1017000 

Undergruppe 

g)  andre oppdrettede 

landdyr 

 1017000-001 Alpakka Vicugna pacos 

 1017000-002 Baktriakamel Camelus ferus bactrianus 

 1017000-003 Flodsvin Hydrochoerus hydrochaeris 

 1017000-004 Bomullshalekanin Sylvilagus floridanus 

 1017000-005 Dromedar Camelus dromedarius 

 1017000-006 Eland/elgantilope Taurotragus oryx 

 1017000-007 Elg Alces alces 

 1017000-008 Emu Dromaius novaehollandiae 

 1017000-009 Dåhjort Dama dama 

 1017000-010 Marsvin Cavia aperea porcellus 

 1017000-011 Hare (oppdrettet) Lepus europaeus 

 1017000-012 Lama Lama glama 

 1017000-013 Stornandu Rhea americana 
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   1017000-014 Struts Struthio camelus 

 1017000-015 Halsbåndnavlesvin Tayassu tajacu 

 1017000-016 Kanin Oryctolagus cuniculus 

 1017000-017 Hjort Cervus elaphus 

 1017000-018 Reinsdyr Rangifer tarandus 

 1017000-019 Rådyr Capreolus capreolus 

 1017000-990 Andre oppdrettede landdyr  

1020010 Melk – storfe  1020010-001 Arter oppført med kodenummer 1012000-xxx  

1020020 Melk – sau  1020020-001 Arter oppført med kodenummer 1013000-xxx  

1020040 Melk – hest  1020040-001 Arter oppført med kodenummer 1015000-xxx  

1020990 Melk – andre 

 1020990-001 Baktriakamel Camelus ferus bactrianus 

 1020990-002 Dromedar Camelus dromedarius 

 1020990-003 Elg Alces alces 

 1020990-004 Reinsdyr Rangifer tarandus 

 1020990-990 Andre melkeproduserende dyr  

1030990 Fugleegg – andre 

 1030990-001 Emu Dromaius novaehollandiae 

 1030990-002 Stornandu Rhea americana 

 1030990-003 Struts Struthio camelus 

 1030990-990 Andre fugler som legger egg  
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 1040000 

Gruppe 

Honning og andre 

biavlsprodukter 

 1040000-001 Pollen (restmengder av plantepollen) i.r. 

 1040000-002 Dronninggelé i.r. 

 1050000 
Gruppe 

Amfibier og krypdyr 

 1050000-001 Krokodiller Crocodilia spp. 

 1050000-002 Froskelår Rana spp. 

 1050000-003 Slanger Underordenen Serpentes 

 1050000-004 Skilpadder Ordenen Chelonia 

 1050000-990 Andre amfibier og krypdyr  

 1050000-991 Andre froskelår fra frosker som ikke tilhører slekten 

Rana 

 

 1060000 
Gruppe 

Virvelløse landdyr 

 1060000-001 Meitemarker  

 1060000-002 Insekter  

 1060000-003 Snegler Helix spp. 

 1060000-990 Andre virvelløse landdyr  

 1060000-991 Andre spiselige snegler som ikke tilhører slekten 

Helix 
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 1070000 

Gruppe 

Viltlevende landlevende 

virveldyr 

 1070000-001 Viltlevende fjærvilt  

 1070000-002 Viltlevende pelsvilt  

 1070000-003 Kenguruer Macropus spp. 

i.r. Ikke relevant 

(1) Grenseverdiene for restmengder gjelder ikke for produkter eller deler av produkter som brukes utelukkende som ingredienser i fôrvarer, til egne grenseverdier for restmengder får anvendelse. 

(2) Grenseverdiene for 0154070 Azarolhagtorn i del A får fortsatt anvendelse på kiwai til 1. januar 2017. 

(3) Grenseverdiene for 0243010 Kinakål/pe-tsai i del A får fortsatt anvendelse på choi sum til 1. januar 2017. 

(4) Grenseverdiene for 0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) i del A får fortsatt anvendelse på mizuna til 1. januar 2017. 

(5) Grenseverdiene for 0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) i del A får fortsatt anvendelse på nepeblader/nepetopper til 1. januar 2017. 

(6) Grenseverdiene får anvendelse på blader av knutekål fra 1. januar 2017.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 167/2013 

av 5. februar 2013 

om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I den hensikt å fremme det indre marked ble det ved 

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(3) innført en omfattende EU-typegodkjennings-

ordning for traktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 

maskiner. 

2)  For at Unionens indre marked skal kunne utvikles og 

fungere godt, bør medlemsstatenes godkjennings-

ordninger erstattes med en EU-framgangsmåte for 

typegodkjenning som bygger på prinsippet om total 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 13. 

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 42. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. november 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 28. januar 2013. 

(3) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. 

harmonisering, samtidig som det tas behørig hensyn til 

nytte-kostnadsforholdet, med særlig vekt på små og 

mellomstore bedrifter. 

3)  På anmodning fra Europaparlamentet og for å forenkle 

og påskynde vedtakelsen av typegodkjenningsregel-

verket er det innført en ny lovgivningsmessig metode i 

Unionens typegodkjenningsregelverk for kjøretøyer, og 

i samsvar med denne fastsetter regelgiveren i den 

ordinære regelverksprosessen bare grunnleggende regler 

og prinsipper og delegerer myndigheten til å vedta 

delegerte rettsakter om nærmere tekniske detaljer til 

Kommisjonen. Når det gjelder materielle krav, bør 

denne forordning derfor fastsette bare grunnleggende 

bestemmelser om funksjonssikkerhet, sikkerhet på 

arbeidsplassen og miljøvern, og delegere myndigheten 

til å fastsette tekniske spesifikasjoner i delegerte 

rettsakter til Kommisjonen. 

4)  Kravene i denne forordning er i samsvar med prin-

sippene i kommisjonsmeldingen av 5. juni 2002 om 

handlingsplanen for enklere og bedre lovgivnings-

messige rammer. 

5)  Det er særlig viktig at framtidige tiltak som foreslås på 

grunnlag av denne forordning, eller framgangsmåter 

som iverksettes i henhold til den, overholder de 

prinsippene som fastholdes i rapporten offentliggjort av 

Kommisjonen i 2006 med tittelen «CARS 21: 

Konkurransedyktige rammeregler for motorvogner i det 

21. århundre» (heretter kalt «CARS 21»). Særlig med 

sikte på bedre og enklere lovgivning og for å unngå 

behovet for stadig ajourføring av eksisterende EU-

regelverk med hensyn til tekniske spesifikasjoner bør 

denne forordning kunne vise til eksisterende interna-

sjonale standarder og regler som er tilgjengelige for 

offentligheten, uten at disse må gjengis i Unionens 

regelverk.  

2018/EØS/11/14 
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6)  Siden verken europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrennings-

motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile 

maskiner(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner(2) eller denne 

forordning fastsetter krav til konstruksjon og opp-

bygging for å sikre trafikksikkerhet for motordrevne, 

ikke-veigående mobile maskiner beregnet på bruk 

særlig innen jordbruk og skogbruk, bør Kommisjonen 

vurdere behovet for å harmonisere medlemsstatenes 

lovgivning på dette området, og vurdere å foreslå 

lovgivningsmessige tiltak for å sikre et høyt sikkerhets-

nivå, idet det tas hensyn til eksisterende EU-regelverk. 

7)  Denne forordning bør ikke berøre tiltak på nasjonalt 

plan eller på EU-plan vedrørende bruken av jordbruks- 

og skogbrukskjøretøyer på vei, for eksempel særlige 

krav til førerkort, hastighetsbegrensninger eller tiltak 

som regulerer adgangen til bestemte veier. 

8)  Direktiv 2003/37/EF begrenset i en første fase den 

obligatoriske gjennomføringen av framgangsmåten for 

EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer til kjøretøy-

gruppe T1, T2 og T3, og fastsatte ikke alle nødvendige 

krav for å søke om EF-typegodkjenning av hele 

kjøretøyer på frivillig basis for andre grupper. For å 

gjennomføre det indre marked og sikre at det fungerer 

godt, bør denne forordning tillate produsentene å søke 

om EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer for alle 

grupper som omfattes av denne forordning, på frivillig 

basis, slik at de kan dra fordel av det indre marked i 

form av EU-typegodkjenningen. 

9)  Ved direktiv 2003/37/EF er det fastsatt at EF-typegod-

kjenning av hele kjøretøyer kan gis til terrenggående 

kjøretøyer og UTV-kjøretøyer som traktorer. Disse 

kjøretøytypene bør derfor også omfattes av denne 

forordning, forutsatt at den aktuelle kjøretøytypen hører 

inn under en kjøretøygruppe nevnt i denne forordning, 

og oppfyller alle krav i denne forordning. 

10)  De nasjonale myndigheters forpliktelser fastsatt i 

bestemmelsene om markedstilsyn i denne forordning er 

mer spesifikke enn de tilsvarende bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

  

(1) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(2) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkredi-

tering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(3). 

11)  For å sikre et høyt nivå av funksjonssikkerhet, sikkerhet 

på arbeidsplassen og miljøvern bør de tekniske kravene 

og miljøstandardene som gjelder for kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

med hensyn til typegodkjenning, harmoniseres. 

12)  Det bør fastsettes et prinsipp om at kjøretøyer må være 

konstruert, bygd og montert på en slik måte at risikoen 

for skade på passasjerer og andre trafikanter er minst 

mulig. For dette formål bør produsentene sikre at 

kjøretøyer oppfyller de relevante kravene fastsatt i 

denne forordning. Disse bestemmelsene bør omfatte, 

men ikke begrenses til krav som gjelder kjøretøyenes 

konstruksjonsmessige integritet, systemer som øker 

førerens kontroll over kjøretøyet, systemer som gir 

føreren innsyn i og opplysninger om kjøretøyets tilstand 

og de umiddelbare omgivelsene, kjøretøyets lysanlegg, 

beskyttelsessystemer for passasjerer, kjøretøyets ytre og 

tilbehør til kjøretøyet, kjøretøyets masse og dimensjoner 

og kjøretøyets dekk. 

13)  For å sikre at framgangsmåten for overvåking av 

produksjonssamsvar, som er en av hjørnesteinene i EU-

typegodkjenningsordningen, er riktig iverksatt og 

fungerer godt, bør produsentene kontrolleres jevnlig av 

vedkommende myndighet eller en kvalifisert teknisk 

instans som er utpekt for dette formålet. 

14)  I visse begrensede tilfeller er det hensiktsmessig å tillate 

nasjonal typegodkjenning av små serier. Dette bør 

imidlertid begrenses til et lite antall kjøretøyer. Det er 

derfor nødvendig å gi en presis definisjon av begrepet 

små serier med hensyn til det antall kjøretøyer som kan 

produseres. 

15)  Hovedformålet med EU-regelverket for godkjenning av 

kjøretøyer er å sikre at nye kjøretøyer, komponenter og 

separate tekniske enheter som bringes i omsetning, gir et 

høyt sikkerhets- og miljøvernnivå. Dette formålet bør 

ikke svekkes ved montering av visse deler eller utstyr 

etter at kjøretøyene er brakt i omsetning eller tatt i bruk. 

Det bør derfor treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre 

  

(3) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 
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at deler eller utstyr som kan monteres på kjøretøyer, og 

som i vesentlig grad kan forringe funksjonen til 

systemer som er avgjørende for sikkerhet og miljøvern, 

på forhånd kontrolleres av en godkjent myndighet før 

det bringes i omsetning. Disse tiltakene bør bestå av 

tekniske bestemmelser om de kravene som delene eller 

utstyret skal oppfylle. 

16)  Slike tiltak bør bare gjelde et begrenset antall deler og 

utstyr, som Kommisjonen bør utarbeide en fortegnelse 

over i en gjennomføringsrettsakt etter samråd med 

berørte parter. Tiltakene bør sikre at de aktuelle delene 

eller det aktuelle utstyret ikke svekker kjøretøyets 

sikkerhet eller miljøprestasjon, samtidig som konkurran-

sen i ettermarkedet opprettholdes i den grad det er 

mulig. 

17)  Unionen er avtalepart i De forente nasjoners øko-

nomiske kommisjon for Europas (UN-ECE) over-

enskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til 

kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt 

vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse krav (revidert avtale av 1958)(1). For 

å forenkle typegodkjenningsregelverket i tråd med 

anbefalingene i CARS 21 bør alle særdirektiver 

oppheves uten at det reduserer beskyttelsesnivået. 

Kravene fastsatt i de nevnte direktivene, bør videreføres 

til denne forordning eller de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, og bør eventuelt 

erstattes med henvisninger til tilsvarende reglementer 

for De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) som Unionen har stemt for, eller som 

Unionen har tiltrådt, og som er vedlagt den reviderte 

avtalen av 1958. For å redusere den administrative 

byrden ved typegodkjenningsprosessen bør kjøretøy-

produsentene tillates å søke om typegodkjenning i 

samsvar med denne forordning, eventuelt direkte ved å 

oppnå godkjenning med hensyn til de relevante UN-

ECE-reglementene som er nevnt i vedlegg I, eller de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

18)  UN-ECE-reglementene og endringene av disse som 

Unionen har stemt for i forbindelse med anvendelsen av 

beslutning 97/836/EF, bør derfor innarbeides i EU-

typegodkjenningsregelverket. Derfor bør myndigheten 

til å vedta de nødvendige tilpasningene til vedlegg I til 

denne forordning eller til de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, delegeres til 

Kommisjonen. 

  

(1) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 (EFT L 346 av 

17.12.1997, s. 78). 

19)  Som et alternativ kan det i de delegerte rettsaktene vises 

til regelverk utarbeidet av Organisasjonen for øko-

nomisk samarbeid og utvikling (OECD), eller til 

CEN/Cenelec- eller ISO-standarder som er direkte 

tilgjengelige for offentligheten, og som det vises til i 

dem. 

20)  Det er viktig at produsentene gir relevante opplysninger 

til kjøretøyeiere for å hindre feilaktig bruk av sik-

kerhetsinnretninger. 

21)  For at produsenter av komponenter eller separate 

tekniske enheter skal kunne søke om EU-typegod-

kjenning av komponenter eller separate tekniske enheter 

eller om tillatelse for deler eller utstyr, er det også viktig 

at disse produsentene har tilgang til visse opplysninger 

som kan innhentes bare fra kjøretøyprodusenten, for 

eksempel tekniske opplysninger, herunder tegninger, 

som kreves for å utvikle deler for ettermarkedet. 

22)  Lik tilgang til opplysninger om reparasjon av 

kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes 

til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv 

konkurranse på markedet for opplysningstjenester for 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er nødvendig 

for å forbedre det indre markeds virkemåte, særlig med 

hensyn til det frie varebyttet, etableringsadgangen og 

adgangen til å yte tjenester. En stor andel av slike 

opplysninger er knyttet til egendiagnosesystemer og 

deres samvirking med andre kjøretøysystemer. Det bør 

fastsettes tekniske spesifikasjoner som produsentenes 

nettsteder bør følge, sammen med målrettede tiltak for å 

sikre rimelig tilgang for små og mellomstore bedrifter. 

23)  Kjøretøyprodusentene bør også tillates å oppfylle sine 

forpliktelser til å gi tilgang til reparasjons- og 

vedlikeholdsopplysninger vedrørende kommunikasjons-

protokollene mellom traktorer og trukne eller monterte 

maskiner, som definert i ISO 11783, ved å legge en 

lenke på produsentens nettsted til et nettsted som er 

opprettet felles av flere produsenter eller et konsortium 

av produsenter. 

24)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndigheten 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 gjennom-

føringsmyndighet(2).  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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25)  For å supplere denne forordning med ytterligere 

tekniske opplysninger bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommi-

sjonen når det gjelder funksjonssikkerhet, krav til 

oppbygging, miljøprestasjon og framdriftsytelse, tilgang 

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold samt 

utpeking av tekniske instanser og bestemte oppgaver 

som skal utføre. Det er særlig viktig at Kommisjonen 

gjennomfører hensiktsmessige samråd under det 

forberedende arbeidet, også på ekspertplan. Kommisjo-

nen bør i forbindelse med forberedelsen og utarbeidel-

sen av delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og 

korrekt oversending av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og til Rådet. 

26)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som 

skal anvendes ved overtredelse av denne forordning og 

de delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene 

som er vedtatt i henhold til denne forordning, og sikre at 

de gjennomføres. Disse sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

27)  Samtidig som ingenting i denne forordning hindrer 

medlemsstatene i å fortsette å anvende sine respektive 

godkjenningsordninger, bør Kommisjonen på bakgrunn 

av opplysninger som medlemsstatene har gitt, avgi 

rapport til Europaparlamentet og Rådet om hvordan 

disse nasjonale ordningene fungerer, for på nytt å kunne 

vurdere spørsmålet om hvorvidt det bør framlegges et 

forslag til regelverk for harmonisering av de respektive 

godkjenningsordningene på unionsplan. 

28)  Som følge av gjennomføringen av den nye lovgivnings-

messige ordningen iverksatt ved denne forordning bør 

følgende direktiver oppheves: 

— direktiv 2003/37/EF, 

— rådsdirektiv 74/347/EØF av 25. juni 1974 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om 

synsfelt og vindusviskere for jordbruks- eller skog-

brukstraktorer med hjul(1), 

— rådsdirektiv 76/432/EØF av 6. april 1976 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om 

bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer 

med hjul(2), 

— rådsdirektiv 76/763/EØF av 27. juli 1976 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer 

med hjul(3), 

  

(1) EFT L 191 av 15.7.1974, s. 5. 

(2) EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1. 

(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 135. 

— rådsdirektiv 77/537/EØF av 28. juni 1977 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 

mot utslipp av forurensende stoffer fra diesel-

motorer for bruk i jordbruks- og skogbrukstraktorer 

med hjul(4), 

— rådsdirektiv 78/764/EØF av 25. juli 1978 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

førersete for jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul(5), 

— rådsdirektiv 80/720/EØF av 24. juni 1980 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om 

manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og 

vinduer i jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul(6), 

— rådsdirektiv 86/297/EØF av 26. mai 1986 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kraftuttak på traktorer og vern av dem(7), 

— rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 om velte-

vern montert bak på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul(8), 

— rådsdirektiv 86/415/EØF av 24. juli 1986 om 

montering, plassering, virkemåte og markering av 

betjeningsinnretninger i jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul(9), 

— rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om velte-

vern montert foran førersetet på smalsporede 

jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(10), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av 

22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende 

gasser og partikler fra motorer til framdrift av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer(11), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/57/EF av 

13. juli 2009 om veltevern på jordbruks- og skog-

brukstraktorer med hjul(12),  

  

(4) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 38. 

(5) EFT L 255 av 18.9.1978, s. 1. 

(6) EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1. 

(7) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 19. 

(8) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 26. 

(9) EFT L 240 av 26.8.1986, s. 1. 

(10) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1. 

(11) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1. 

(12) EUT L 261 av 3.10.2009, s. 1. 
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— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/58/EF av 

13. juli 2009 om kopling og revers for jordbruks- 

eller skogbrukstraktorer med hjul(1), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/59/EF av 

13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skog-

brukstraktorer(2), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/60/EF av 

13. juli 2009 om høyeste konstruksjonshastighet og 

lasteplattformer på jordbruks- og skogbrukstrak-

torer med hjul(3), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/61/EF av 

13. juli 2009 om montering av lys- og lyssignal-

innretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

med hjul(4), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF av 

13. juli 2009 om visse deler av og egenskaper ved 

jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(5), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 

13. juli 2009 om demping av radiostøy fra 

jordbruks- og skogbrukstraktorer (elektromagnetisk 

kompatibilitet)(6), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/66/EF av 

13. juli 2009 om styreinnretninger for jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul(7), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/68/EF av 

13. juli 2009 om typegodkjenning av lys- og 

lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul(8), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/75/EF av 

13. juli 2009 om veltevern på jordbruks- og skog-

brukstraktorer med hjul (statisk prøving)(9), 

  

(1) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 4. 

(2) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 9. 

(3) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 15. 

(4) EUT L 203 av 5.8.2009, s. 19. 

(5) EUT L 214 av 19.8.2009, s. 23. 

(6) EUT L 216 av 20.8.2009, p. 1. 

(7) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 11. 

(8) EUT L 203 av 5.8.2009, s. 52. 

(9) EUT L 261 av 3.10.2009, s. 40. 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/76/EF av 

13. juli 2009 om lydnivået ved ørene til førere av 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul(10), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 

30. november 2009 om visse deler av og egen-

skaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 

hjul(11), 

29)  Det er viktig for alle berørte parter å skape en klar 

forståelse av forholdet mellom denne forordning og 

direktiv 2006/42/EF, for å unngå overlapping og tydelig 

fastslå hvilke krav et bestemt produkt skal oppfylle. 

30)  Ettersom målene for denne forordning, som er å 

fastsette harmoniserte regler for administrative og 

tekniske krav til typegodkjenning, samt for 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av deres omfang og virkninger bedre 

kan nås på EU-plan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordning fastsetter administrative og tekniske 

krav til typegodkjenning av alle nye kjøretøyer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter nevnt i artikkel 2 

nr. 1. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på godkjenningen av 

enkeltkjøretøyer. De medlemsstatene som gir slike individuelle 

godkjenninger, skal imidlertid godta enhver typegodkjenning av 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som er gitt i henhold til denne forordning i stedet for i henhold 

til de tilsvarende nasjonale bestemmelsene på området.  

  

(10) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 18. 

(11) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33. 
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2.  Denne forordning fastsetter krav til markedstilsyn for 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som skal godkjennes i samsvar med denne forordning. Denne 

forordning fastsetter også kravene til markedstilsyn for deler og 

utstyr til slike kjøretøyer. 

3.  Denne forordning berører ikke anvendelsen av lovgiv-

ningen om trafikksikkerhet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på jordbruks- og skog-

brukskjøretøyer som beskrevet i artikkel 4 som er konstruert og 

oppbygd i én eller flere etapper, og på systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter, samt deler og utstyr som er 

konstruert og oppbygd for slike kjøretøyer. 

Særlig får denne forordning anvendelse på følgende kjøretøyer: 

a)  traktorer (gruppe T og C), 

b)  tilhengere (gruppe R), og 

c)  utskiftbare trukne maskiner (gruppe S). 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på utskiftbare 

maskiner som løftes helt fra bakken, eller som ikke kan dreie 

rundt en vertikal akse ved kjøring på vei. 

3.  For følgende kjøretøyer kan produsenten velge om det 

skal søkes om godkjenning i henhold til denne forordning, eller 

om de relevante nasjonale kravene skal oppfylles: 

a)  tilhengere (gruppe R) og utskiftbare trukne maskiner 

(gruppe S), 

b)  traktorer med belter (gruppe C), 

c)  spesialtraktorer med hjul (gruppe T4.1 og T4.2). 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning og i rettsaktene oppført i vedlegg I menes, 

med mindre annet er fastsatt i nevnte bestemmelser, menes 

med: 

1) «typegodkjenning» en framgangsmåte der en god-

kjenningsmyndighet erklærer at en type kjøretøy, system, 

komponent eller separat teknisk enhet overholder 

relevante administrative bestemmelser og tekniske krav, 

2) «typegodkjenning av hele kjøretøyer» en typegodkjenning 

der en godkjenningsmyndighet erklærer at en type delvis 

oppbygde, ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer overholder relevante administrative bestemmel-

ser og tekniske krav, 

3) «typegodkjenning av system» en typegodkjenning der en 

godkjenningsmyndighet erklærer at et system som er 

montert i et kjøretøy av en bestemt type, overholder 

relevante administrative bestemmelser og tekniske krav, 

4) «typegodkjenning av komponent» en typegodkjenning der 

en godkjenningsmyndighet erklærer at en komponent 

uavhengig av et kjøretøy overholder relevante admini-

strative bestemmelser og tekniske krav, 

5) «typegodkjenning av separat teknisk enhet» en typegod-

kjenning der en godkjenningsmyndighet erklærer at en 

separat teknisk enhet overholder relevante administrative 

bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med én eller 

flere bestemte kjøretøytyper, 

6) «nasjonal typegodkjenning» en framgangsmåte for 

typegodkjenning som er fastsatt i nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og der godkjenningen er begrenset til 

medlemsstatens territorium, 

7) «EU-typegodkjenning» en framgangsmåte der en god-

kjenningsmyndighet erklærer at en kjøretøytype, et 

system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

overholder de relevante administrative bestemmelsene og 

tekniske kravene i denne forordning, 

8) «traktor» ethvert motorisert jordbruks- eller skogbruks-

kjøretøy med hjul eller belter, som har minst to aksler og 

en høyeste konstruksjonshastighet på minst 6 km/t, hvis 

hovedfunksjon ligger i dens trekkevne, og som er 

konstruert spesielt for å trekke, skyve, bære og drive ulike 

typer utskiftbart jordbruks- eller skogbruksutstyr, eller å 

trekke jordbruks- eller skogbrukstilhengere eller -

maskiner; den kan tilpasses til å transportere last i 

forbindelse med jordbruks- og skogbruksarbeid, og/eller 

kan være utstyrt med ett eller flere passasjerseter, 

9) «tilhenger» ethvert jordbruks- og skogbrukskjøretøy som 

hovedsakelig er beregnet på å trekkes av en traktor og 

hovedsakelig er beregnet på å transportere last eller 

behandle materialer, og der forholdet mellom kjøretøyets 

største teknisk tillatte totalmasse og dets egenvekt er  

minst 3,0,  
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10) «utskiftbar trukket maskin» ethvert jordbruks- og skog-

brukskjøretøy som er konstruert for å trekkes av en traktor 

og endrer traktorens funksjon eller tilfører den en ny 

funksjon, omfatter et fast redskap eller er konstruert for å 

behandle materialer, som kan omfatte en lasteplattform 

som er konstruert og oppbygd for å gi plass til eventuelt 

verktøy og innretninger som er nødvendige for å utføre 

arbeidet, og for midlertidig oppbevaring av eventuelle 

materialer som produseres eller er nødvendige under 

arbeidet, og der forholdet mellom kjøretøyets største 

teknisk tillatte totalmasse og dets egenvekt er mindre  

enn 3,0, 

11) «kjøretøy» enhver traktor, tilhenger eller utskiftbar trukket 

maskin som definert i nr. 8, 9 og 10, 

12) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes i første etappe av 

en etappevis typegodkjenningsprosess, 

13) «delvis oppbygd kjøretøy» et kjøretøy som må gjennomgå 

minst én ytterligere etappe i oppbyggingen for å oppfylle 

de relevante tekniske kravene i denne forordning, 

14) «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som har 

gjennomgått hele den etappevise typegodkjennings-

prosessen og oppfyller de relevante tekniske kravene i 

denne forordning, 

15) «ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som ikke behøver å 

oppbygges ytterligere for å oppfylle de relevante tekniske 

kravene i denne forordning, 

16) «restkjøretøy» et kjøretøy som inngår i en lagerbeholdning 

og ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller ikke 

lenger kan gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk fordi nye tekniske krav som det ikke er godkjent 

for, har trådt i kraft, 

17) «system» en samling innretninger som kombineres for å 

utføre én eller flere bestemte funksjoner i et kjøretøy, og 

som omfattes av kravene i denne forordning eller i noen 

av de delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene 

som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

18) «komponent» en innretning som skal oppfylle kravene i 

denne forordning eller i noen av de delegerte rettsaktene 

eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning, og er beregnet på å utgjøre en del av 

et kjøretøy, og som kan gis typegodkjenning uavhengig av 

et kjøretøy i samsvar med denne forordning og de 

delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som 

er vedtatt i henhold til denne forordning, dersom det 

finnes uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsaktene, 

19) «separat teknisk enhet» en innretning som skal oppfylle 

kravene i denne forordning eller i noen av de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt 

i henhold til denne forordning, og er beregnet på å utgjøre 

en del av et kjøretøy, og som kan gis typegodkjenning 

separat, men bare i forbindelse med én eller flere bestemte 

kjøretøytyper, dersom det finnes uttrykkelige bestemmel-

ser om dette i rettsaktene, 

20) «deler» produkter som brukes til montering av et kjøretøy, 

samt reservedeler, 

21) «utstyr» alle andre produkter enn deler som kan legges til 

eller monteres på et kjøretøy, 

22) «originaldeler eller -utstyr» deler eller utstyr som er 

framstilt i samsvar med de spesifikasjonene og produk-

sjonsstandardene som er fastsatt av kjøretøyprodusenten 

for produksjonen av deler eller utstyr til montering av det 

aktuelle kjøretøyet; dette omfatter deler eller utstyr som er 

framstilt på samme produksjonslinje som disse delene 

eller dette utstyret, og det antas, med mindre annet er 

påvist, at delene eller utstyret er originaldeler eller -utstyr 

dersom produsenten dokumenterer at delene eller utstyret 

er av samme kvalitet som de komponentene som brukes til 

montering av det aktuelle kjøretøyet og er framstilt i 

samsvar med kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og 

produksjonsstandarder, 

23) «reservedeler» produkter som skal monteres på eller i et 

kjøretøy for å erstatte originaldeler i dette kjøretøyet, 

herunder produkter som smøremidler som er nødvendige 

for bruken av et kjøretøy, med unntak av drivstoff, 

24) «funksjonssikkerhet» fravær av uakseptabel risiko for 

fysisk skade eller helseskade på personer eller eiendom på 

grunn av farene som følge av funksjonssvikt i mekaniske, 

hydrauliske, pneumatiske, elektriske eller elektroniske 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, 

25) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som er 

ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler 

av typegodkjennings- eller tillatelsesprosessen og for å 

sikre produksjonssamsvar, og som også er ansvarlig for 

markedstilsyn når det gjelder de produserte kjøretøyene, 

systemene, komponentene eller separate tekniske 

enhetene, uavhengig av om den fysiske eller juridiske 

personen er direkte involvert i alle etapper av konstruk-

sjonen og oppbyggingen av kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten som er 

omfattet av godkjenningsprosessen,  



22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/131 

 

26) «produsentens representant» enhver fysisk eller juridisk 

person etablert i Unionen som er behørig utpekt av 

produsenten til å representere denne overfor god-

kjenningsmyndigheten eller markedstilsynsmyndigheten, 

og til å opptre på produsentens vegne på det området som 

denne forordning omhandler, 

27) «godkjenningsmyndighet» den myndigheten i en med-

lemsstat som er etablert eller utpekt av medlemsstaten og 

meldt til Kommisjonen av medlemsstaten, som er 

ansvarlig for alle deler av godkjenningen av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet, for tillatelsesprosessen, for å utstede og 

eventuelt tilbakekalle eller nekte godkjenningsdo-

kumenter, for å fungere som kontaktpunkt overfor 

godkjenningsmyndighetene i andre medlemsstater, for å 

utpeke tekniske instanser og for å sikre at produsenten 

oppfyller sine forpliktelser med hensyn til produksjons-

samsvar, 

28) «teknisk instans» en organisasjon eller et organ som av en 

medlemsstats godkjenningsmyndighet er utpekt som 

prøvingslaboratorium for å utføre prøvinger, eller som 

samsvarsvurderingsorgan for å utføre førstegangs-

vurdering og andre prøvinger eller inspeksjoner på vegne 

av godkjenningsmyndigheten; godkjenningsmyndigheten 

kan også selv utføre disse funksjonene, 

29) «egenprøving» gjennomføring av prøvinger i eget anlegg, 

registrering av prøvingsresultater og framlegging av en 

rapport, herunder konklusjoner, for godkjennings-

myndigheten, foretatt av en produsent som er utpekt som 

teknisk instans for å kunne vurdere hvorvidt visse krav er 

oppfylt, 

30) «virtuell prøvingsmetode» datasimulering, herunder 

beregninger, for å vise om et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet oppfyller de 

tekniske kravene i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

artikkel 27 nr. 6, uten krav om bruk av et fysisk kjøretøy 

eller system, en fysisk komponent eller en fysisk separat 

teknisk enhet, 

31) «typegodkjenningsdokument» det dokumentet der god-

kjenningsmyndigheten offisielt erklærer at en type 

kjøretøy, system, komponent eller separat teknisk enhet er 

godkjent, 

32) «EU-typegodkjenningsdokument» det dokumentet som er 

basert på den modellen som er fastsatt i gjennomførings-

rettsakten vedtatt i henhold til denne forordning, i 

meldingsskjemaet fastsatt i de relevante UN-ECE-

reglementene som er nevnt i denne forordning, eller i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, 

33) «samsvarssertifikat» det dokumentet som er utstedt av 

produsenten, som erklærer at det produserte kjøretøyet er i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen, 

34) «egendiagnosesystem» eller «OBD-system» et system 

som er i stand til å finne det sannsynlige stedet for 

funksjonssvikt ved hjelp av feilkoder lagret i et dataminne, 

35) «opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer» alle opplysninger som kreves for diagnose, 

service, kontroll, periodisk kontroll, reparasjon, om-

programmering eller reinitialisering av kjøretøyet, og som 

produsentene gir sine autoriserte forhandlere og 

reparatører, herunder alle senere endringer av og tillegg til 

slike opplysninger; disse opplysningene omfatter alle 

opplysninger som kreves for montering av deler og utstyr 

på kjøretøyer, 

36) «uavhengig operatør» andre foretak enn autoriserte 

forhandlere og reparatører som er direkte eller indirekte 

involvert i reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, særlig 

reparatører, produsenter eller distributører av repara-

sjonsutstyr, verktøy eller reservedeler, utgivere av teknisk 

informasjon, motorvognklubber, operatører som yter 

bistand på veien, operatører som tilbyr kontroll- og 

prøvingstjenester, operatører som tilbyr opplæring for 

installatører, produsenter og reparatører av utstyr for 

kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, 

37) «nytt kjøretøy» et kjøretøy som aldri tidligere har vært 

registrert eller tatt i bruk, 

38) «registrering» den administrative tillatelsen til at 

kjøretøyet kan tas i bruk, herunder i veitrafikk, som 

omfatter identifikasjon av kjøretøyet samt tildeling av et 

serienummer, som kalles registreringsnummer, som kan 

være permanent, midlertidig eller for et kort tidsrom, 

39) «bringe i omsetning» gjøre et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, deler eller utstyr 

tilgjengelig i Unionen for første gang, 

40) «ibruktaking» første gang et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, deler eller utstyr tas i 

bruk i Unionen for det formål de er beregnet på, 

41) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som er 

etablert i Unionen, og som bringer i omsetning et kjøretøy, 

et system, en komponent, en separat teknisk enhet, deler 

eller utstyr fra en tredjestat, 

42) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, 

som gjør et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, deler eller utstyr tilgjengelig på markedet,  
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43) «markedsdeltaker» produsenten, produsentens repre-

sentant, importøren eller distributøren, 

44) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som 

treffes av nasjonale myndigheter for å sikre at kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

er gjort tilgjengelig på markedet, oppfyller kravene fastsatt 

i Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk og ikke 

setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet av 

offentlige interesser i fare, 

45) «markedstilsynsmyndighet» en myndighet i en medlems-

stat med ansvar for å utføre markedstilsyn på medlems-

statens territorium, 

46) «nasjonal myndighet» en godkjenningsmyndighet eller 

enhver annen myndighet som er involvert i og ansvarlig 

for markedstilsyn, grensekontroll eller registrering av 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter eller deler eller utstyr i en medlemsstat, 

47) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk 

enhet eller deler eller utstyr for distribusjon eller bruk på 

markedet i forbindelse med forretningsvirksomhet, mot 

betaling eller vederlagsfritt, 

48) «kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer, herunder varianter 

og versjoner i samme gruppe, som er identiske med 

hensyn til minst følgende hovedpunkter: 

— gruppe, 

— produsent, 

— typebetegnelse oppgitt av produsenten, 

— hovedkjennetegn ved oppbygging og konstruksjon, 

— sentralrørunderstell/understell med 

rammebjelker/leddelt understell (åpenbare og 

grunnleggende forskjeller), 

— for gruppe T: aksler (antall), eller for gruppe C: 

aksler/belter (antall), 

— forrige etappes produsent og kjøretøytype dersom det 

gjelder etappevis oppbygde kjøretøyer, 

49) «variant» kjøretøyer av samme type som er identiske med 

hensyn til minst følgende hovedpunkter: 

a)  for traktorer: 

— karosseriets konstruksjonsprinsipp eller type 

karosseri, 

— etappe i oppbyggingen,  

— motor (forbrenningsmotor/hybrid/elektrisk/ 

elektrisk hybrid), 

— virkemåte, 

— antall sylindrer og deres innretning, 

— effektforskjell på høyst 30 % (høyeste effekt skal 

ikke være mer enn 1,3 ganger laveste effekt), 

— slagvolumforskjell på høyst 20 % (det høyeste 

tallet skal ikke være mer enn 1,2 ganger det 

laveste tallet), 

— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes 

forbindelse), 

— styrende aksler (antall og plassering), 

— forskjell i største totalmasse på høyst 10 %, 

— kraftoverføring (type), 

— veltevern, 

— bremsede aksler (antall), 

b)  for tilhengere eller utskiftbare trukne maskiner: 

— styrende aksler (antall, plassering, innbyrdes 

forbindelse), 

— forskjell i største totalmasse på høyst 10 %, 

— bremsede aksler (antall), 

50) «hybridkjøretøy» et motordrevet kjøretøy med minst to 

forskjellige energiomformere og to forskjellige energilag-

ringssystemer (i kjøretøyet) for framdrift av kjøretøyet, 

51) «elektrisk hybridkjøretøy» et kjøretøy som til mekanisk 

framdrift henter energi fra begge de følgende kildene til 

lagret energi/kraft i kjøretøyet: 

a)  et drivstoff, 

b)  et batteri, en kondensator, et svinghjul / en generator 

eller en annen enhet for lagring av elektrisk 

energi/kraft. 

 Denne definisjonen omfatter også kjøretøyer som henter 

energi fra et drivstoff utelukkende for å lade opp enheten 

for lagring av elektrisk energi/kraft, 

52) «kjøretøy med bare elektrisk drift» et kjøretøy som drives 

av et system som består av én eller flere enheter for 

lagring av elektrisk energi, én eller flere enheter for 

kondisjonering av elektrisk kraft og én eller flere 

elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk energi 

til mekanisk energi som overføres til hjulene til framdrift 

av kjøretøyet,  
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53) «versjon av en variant» kjøretøyer som består av en 

kombinasjon av punkter som framgår av opplysnings-

pakken nevnt i artikkel 24 nr. 10. 

Henvisninger i denne forordning til krav, framgangsmåter eller 

ordninger fastsatt i denne forordning skal forstås som 

henvisninger til slike krav, framgangsmåter eller ordninger 

fastsatt i denne forordning og i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Kjøretøygrupper 

I denne forordning får følgende kjøretøygrupper anvendelse: 

1) «Gruppe T» består av alle traktorer med hjul; hver gruppe 

traktorer med hjul beskrevet i nr. 2-8 har en etterstilt 

bokstav «a» eller «b» i samsvar med dens konstruksjons-

hastighet: 

a) «a» for traktorer med hjul med høyeste konstruksjons-

hastighet på høyst 40 km/t, 

b) «b» for traktorer med hjul med høyeste konstruksjons-

hastighet på mer enn 40 km/t, 

2) «gruppe T1» består av traktorer med hjul der minste 

sporvidde på den akselen som er nærmest føreren, er minst 

1 150 mm, med egenvekt i driftsferdig stand på mer enn 

600 kg, og med bakkeklaring på høyst 1 000 mm, 

3) «gruppe T2» består av traktorer med hjul med en minste 

sporvidde på mindre enn 1 150 mm, med egenvekt i 

driftsferdig stand på mer enn 600 kg, og med bakkeklaring 

på høyst 600 mm; dersom høyden for traktorens 

tyngdepunkt (målt i forhold til bakken) dividert med 

gjennomsnittet av den minste sporvidden for hver aksel er 

større enn 0,90, skal høyeste konstruksjonshastighet 

begrenses til 30 km/t, 

4) «gruppe T3» består av traktorer med hjul med egenvekt i 

driftsferdig stand på høyst 600 kg, 

5) «gruppe T4» består av spesialtraktorer med hjul, 

6) «gruppe T4» (traktorer med stor bakkeklaring) består av 

traktorer konstruert for å arbeide med rader av 

høytvoksende vekster, f.eks. vinstokker. De kjennetegnes 

ved et hevet understell, eller del av understell, som gjør 

dem i stand til å kjøre forover parallelt med vekstradene 

med venstre og høyre hjul på hver side av én eller flere 

rader av vekstene. De er beregnet på å kjøre med eller 

betjene redskaper, som kan være montert foran, mellom 

akslene, bak eller på en plattform. Når traktoren er i 

arbeidsstilling, er bakkeklaringen, målt loddrett på 

vekstradene, mer enn 1 000 mm. Dersom høyden for 

traktorens tyngdepunkt, målt i forhold til bakken, ved bruk 

av de dekkene som normalt er montert, dividert med 

gjennomsnittet av den minste sporvidden til alle aksler, er 

større enn 0,90, skal høyeste konstruksjonshastighet ikke 

overstige 30 km/t, 

7) «gruppe T4.2» (ekstra brede traktorer) består av traktorer 

som kjennetegnes ved sine store dimensjoner, 

hovedsakelig beregnet på å arbeide på store områder med 

dyrkbar mark, 

8) «gruppe T4.3» (traktorer med liten bakkeklaring) består av 

firehjulsdrevne traktorer med utskiftbare jordbruks- eller 

skogbruksmaskiner og som kjennetegnes ved en 

bæreramme, er utstyrt med ett eller flere kraftuttak og har 

en største teknisk tillatt masse på høyst 10 tonn, der 

forholdet mellom denne massen og traktorens største 

tillatte egenvekt i driftsferdig stand er mindre enn 2,5, og 

med et tyngdepunkt målt i forhold til bakken ved bruk av 

dekk med normale dimensjoner på mindre enn 850 mm, 

9) «gruppe C» består av traktorer med belter som drives med 

belter eller en kombinasjon av hjul og belter, med 

undergrupper definert analogt med gruppe T, 

10) «gruppe R» består av tilhengere; hver gruppe tilhengere 

beskrevet i nr. 11-14, har en etterstilt bokstav «a» eller 

«b» i samsvar med dens konstruksjonshastighet: 

a) «a» for tilhengere med høyeste konstruksjonshastighet 

på høyst 40 km/t, 

b) «b» for tilhengere med høyeste konstruksjonshastighet 

på mer enn 40 km/t, 

11) «gruppe R1» består av tilhengere der summen av største 

teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 

1 500 kg, 

12) «gruppe R2» består av tilhengere der summen av største 

teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 1 500 kg, 

men ikke 3 500 kg, 

13) «gruppe R3» består av tilhengere der summen av største 

teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 3 500 kg, 

men ikke 21 000 kg, 

14) «gruppe R4» består av tilhengere der summen av største 

teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 21 000 kg, 

15) «gruppe S» består av utskiftbare trukne maskiner. 

 Hver gruppe av utskiftbare trukne maskiner har en 

etterstilt bokstav «a» eller «b» i samsvar med dens 

konstruksjonshastighet:  
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a) «a» for utskiftbare trukne maskiner med høyeste 

konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t, 

b) «b» for utskiftbare trukne maskiner med høyeste 

konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t, 

16) «gruppe S1» består av utskiftbare trukne maskiner der 

summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke 

overstiger 3 500 kg, 

17) «gruppe S2» består av utskiftbare trukne maskiner der 

summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel 

overstiger 3 500 kg. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 5 

Medlemsstatenes forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal opprette eller utpeke vedkommende 

godkjenningsmyndigheter i saker som vedrører godkjenning, og 

vedkommende markedstilsynsmyndigheter i saker som vedrører 

markedstilsyn, i samsvar med denne forordning. Medlems-

statene skal underrette Kommisjonen om opprettelse og 

utpeking av slike myndigheter. 

Underretningen om godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene skal omfatte navn, adresse, herunder 

elektronisk adresse, og ansvarsområde. Kommisjonen skal på 

sitt nettsted offentliggjøre en liste over og opplysninger om 

godkjenningsmyndighetene. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at bare kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som oppfyller 

kravene i denne forordning, bringes i omsetning, registreres 

eller tas i bruk. 

3.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk med 

begrunnelse i oppbygging og funksjon omfattet av denne 

forordning, dersom de oppfyller kravene i forordningen. 

4.  Medlemsstatene skal organisere og utføre markedstilsyn 

og kontroll av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som innføres på markedet i samsvar med 

kapittel III i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 6 

Godkjenningsmyndighetenes forpliktelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal sikre at produsenter som 

søker om typegodkjenning, oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning. 

2.  Godkjenningsmyndighetene skal godkjenne bare 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 7 

Markedstilsynstiltak 

1.  For typegodkjente kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter skal markedstilsynsmyndighetene i 

tilstrekkelig omfang gjennomføre hensiktsmessig dokumenta-

sjonskontroll, idet det tas hensyn til etablerte prinsipper for 

risikovurdering, klager og andre opplysninger. 

Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at markedsdeltakerne 

gjør slik dokumentasjon og slike opplysninger tilgjengelig i den 

grad det anses nødvendig for at de skal kunne utføre sin 

virksomhet. 

Dersom markedsdeltakerne framlegger samsvarssertifikater, 

skal markedstilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til slike 

sertifikater. 

2.  For andre deler og annet utstyr enn det som er omfattet av 

nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 anvendelse i sin helhet. 

Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Produsentene skal sikre at deres kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter er produsert og 

godkjent i samsvar med kravene angitt i denne forordning og de 

delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, når de bringes i 

omsetning eller tas i bruk. 

2.  Ved etappevis typegodkjenning er hver produsent 

ansvarlig for godkjenning og produksjonssamsvar for de 

systemene, komponentene eller separate tekniske enhetene som 

tilføyes på den etappen i kjøretøyets oppbygging som 

produsenten har ansvar for. Enhver produsent som endrer 

komponenter eller systemer som allerede er godkjent på 

tidligere etapper, har ansvar for godkjenning og produksjons-

samsvar for de endrede komponentene og systemene. 

3.  Produsenter som endrer et delvis oppbygd kjøretøy slik at 

det klassifiseres i en annen kjøretøygruppe, med den 

konsekvensen at de lovfestede kravene som allerede er vurdert i 

en tidligere etappe av godkjenningen, er endret, er også 

ansvarlig for å oppfylle de kravene som gjelder for den 

kjøretøygruppen som det endrede kjøretøyet tilhører. 

4.  Med sikte på godkjenning av kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter omfattet av denne 

forordning, skal produsenter som er etablert utenfor Unionen, 

utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

representere seg overfor godkjenningsmyndigheten.  
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5.  Produsenter som er etablert utenfor Unionen, skal 

dessuten utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

ta seg av spørsmål som gjelder markedstilsyn, og dette kan 

være representanten nevnt i nr. 4 eller en annen representant. 

6.  Produsentene er ansvarlig overfor godkjennings-

myndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for å 

sikre produksjonssamsvar, enten de er direkte involvert i alle 

etapper av oppbyggingen av et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet eller ikke. 

7.  I samsvar med denne forordning og de delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning, skal produsentene sikre at det er 

innført framgangsmåter for serieproduksjon som fortsatt er i 

samsvar med den godkjente typen. Endringer i konstruksjonen 

av et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet eller i deres egenskaper, samt endringer i de kravene som 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet er erklært å skulle oppfylle, skal tas hensyn til i samsvar 

med kapittel VI. 

8.  I tillegg til lovfestet merking og typegodkjenningsmerker 

som er festet på deres kjøretøyer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i samsvar med artikkel 34, skal produsentene 

angi sitt navn, firma og registrerte varemerke, samt den 

adressen i Unionen der de kan kontaktes, på sine kjøretøyer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som gjøres 

tilgjengelig på markedet, eller dersom dette ikke er mulig, på 

emballasjen eller i et dokument som følger med komponenten 

eller den separate tekniske enheten. 

9.  Produsentene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning, i fare. 

Artikkel 9 

Produsentenes forpliktelser vedrørende de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene eller utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Produsenter som anser eller har grunn til å anta at deres 

kjøretøy, system, komponent eller separate tekniske enhet som 

er brakt i omsetning eller tatt i bruk, ikke er i samsvar med 

denne forordning eller de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal umiddelbart treffe korrigerende tiltak for 

bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne komponenten 

eller denne separate tekniske enheten i samsvar, eller trekke 

eller kalle den/det tilbake, alt etter omstendighetene. 

Produsenten skal umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som ga godkjenningen, og gi nærmere 

opplysninger særlig om det manglende samsvaret og om 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

2.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten eller delene eller utstyret utgjør en alvorlig 

risiko, skal produsentene umiddelbart underrette godkjennings- 

og markedstilsynsmyndighetene i de medlemsstatene der 

kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate tekniske 

enheten eller delene eller utstyret ble gjort tilgjengelig på 

markedet eller var tatt i bruk, om dette, og gi nærmere 

opplysninger særlig om det manglende samsvaret og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

3.  Produsentene skal oppbevare opplysningspakken nevnt i 

artikkel 24 nr. 10, og dessuten skal kjøretøyprodusenten 

oppbevare en kopi av samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 33, 

slik at de er til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i et 

tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet, via godkjenningsmyndigheten gi nevnte 

myndighet en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet eller 

tillatelsen nevnt i artikkel 46 nr. 1 og 2, som dokumenterer 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller den separate 

tekniske enhetens samsvar, på et språk som nevnte myndighet 

lett kan forstå. Produsentene skal samarbeide med den 

nasjonale myndigheten om alle tiltak som treffes i samsvar med 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, for å fjerne all risiko 

forbundet med deres kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er brakt i omsetning, registrert 

eller tatt i bruk. 

Artikkel 10 

Forpliktelser for produsentens representanter vedrørende 

markedstilsyn 

Produsentens representant for markedstilsyn skal utføre de 

oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. 

Fullmakten skal minst gi en representant mulighet til å 

a)  ha tilgang til opplysningsmappen nevnt i artikkel 22 og 

samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 33, slik at de kan 

stilles til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i 

et tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en godkjenningsmyndighet, 

gi denne myndigheten alle opplysninger og all dokumenta-

sjon som er nødvendig for å dokumentere produksjons-

samsvar for et kjøretøy, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet, 

c)  på anmodning fra godkjennings- eller markedstil-

synsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som 

er truffet for å fjerne alvorlig risiko forbundet med deres 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter eller deler eller utstyr som omfattes av fullmakten.  
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Artikkel 11 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

enten har fått EU-typegodkjenning eller oppfyller kravene til 

nasjonal godkjenning, eller deler eller utstyr som fullt ut er 

underlagt kravene i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Før importørene bringer typegodkjente kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller tekniske enheter i omsetning, skal 

de sikre at det finnes en opplysningspakke som er i samsvar 

med artikkel 24 nr. 10, og at systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten har det påkrevde typegodkjennings-

merket og oppfyller kravene i artikkel 8 nr. 8. Når det gjelder et 

kjøretøy, skal importøren kontrollere at det påkrevde 

samsvarssertifikatet følger med kjøretøyet. 

3.  Dersom importørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet 

eller deler eller utstyr ikke oppfyller kravene i denne 

forordning, og særlig at det/den ikke er i samsvar med sin 

typegodkjenning, skal de ikke bringe i omsetning eller tillate at 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten tas i bruk eller registreres før det/den er brakt i 

samsvar. Dersom de dessuten anser eller har grunn til å tro at 

kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate tekniske 

enheten eller delene eller utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal 

de underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene. Når 

det gjelder typegodkjente kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter, skal de også underrette ved-

kommende godkjenningsmyndighet som har gitt god-

kjenningen. 

4.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på kjøretøyet, komponenten, den 

separate tekniske enheten eller delene eller utstyret, eller 

dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument 

som følger med systemet, komponenten, den separate tekniske 

enheten eller delene eller utstyret. 

5.  Importørene skal sikre at kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten ledsages av 

instruksjoner og opplysninger i samsvar med artikkel 51 på det 

eller de offisielle språkene i de berørte medlemsstatene. 

6.  Importørene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning, i fare. 

7.  Dersom det anses som hensiktsmessig med hensyn til de 

alvorlige risikoene som et kjøretøy, et system, en komponent, 

en separat teknisk enhet eller deler eller utstyr kan medføre, 

skal importørene for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, 

undersøke og om nødvendig føre et register over klager og 

tilbakekallinger av kjøretøyer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheter eller deler eller utstyr, og holde distributørene 

underrettet om slik overvåking. 

Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser vedrørende de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene eller utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne 

komponenten eller denne separate tekniske enheten i samsvar, 

eller trekke eller kalle den/det tilbake, etter hva som er relevant. 

2.  Dersom et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, deler eller utstyr medfører en alvorlig risiko, skal 

importørene umiddelbart underrette produsenten og god-

kjennings- og markedstilsynsmyndighetene i de medlems-

statene der de har brakt den/det i omsetning. Importøren skal 

også underrette dem om eventuelle tiltak som er truffet, og skal 

særlig gi opplysninger om den alvorlige risikoen og om 

eventuelle korrigerende tiltak som produsenten har truffet. 

3.  Importørene skal i et tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er 

brakt i omsetning, og i et tidsrom på fem år etter at et system, 

en komponent eller en separat teknisk enhet er brakt i 

omsetning, oppbevare en kopi av samsvarssertifikatet, slik at 

det er til rådighet for godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene, og skal sikre at opplysningspakken nevnt i 

artikkel 24 nr. 10 på anmodning kan gjøres tilgjengelig for 

disse myndighetene. 

4.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en nasjonal 

myndighet gi den alle opplysninger og all dokumentasjon som 

er nødvendig for å dokumentere et kjøretøys, et systems, en 

komponents eller en separat teknisk enhets samsvar, på et språk 

som nevnte myndighet lett kan forstå. Importørene skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet 

eller deler eller utstyr som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 13 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet eller deler eller utstyr 

tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i denne forordning.  
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2.  Før et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk, skal distributørene kontrollere at kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten har 

påkrevd lovfestet merking eller typegodkjenningsmerke, at det 

er ledsaget av de påkrevde dokumentene og av instruksjoner og 

sikkerhetsopplysninger på det eller de offisielle språkene i den 

medlemsstaten der kjøretøyet, systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten skal gjøres tilgjengelig på markedet, 

og at importøren og produsenten har oppfylt kravene angitt i 

artikkel 11 nr. 2 og 4 og artikkel 34 nr. 1 og 2. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvaret for et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, sikre at oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter 

disses samsvar med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser vedrørende de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Dersom distributørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

ikke oppfyller kravene i denne forordning, skal de ikke gjøre 

tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten før 

den/det er brakt i samsvar. 

2.  Distributører som anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har gjort tilgjengelig på markedet eller registrert, eller 

som de er ansvarlig for ibruktaking av, ikke er i samsvar med 

denne forordning, skal underrette produsenten eller 

produsentens representant for å sikre at det i samsvar med 

artikkel 9 nr. 1 eller artikkel 12 nr. 1 treffes nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, 

denne komponenten eller denne separate tekniske enheten i 

samsvar, eller eventuelt tilbakekalle den/det. 

3.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten eller delene eller utstyret medfører en alvorlig 

risiko, skal distributørene umiddelbart underrette produsenten, 

importøren og godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene i 

de medlemsstatene der de gjorde det/den tilgjengelig på 

markedet. Distributøren skal også underrette dem om eventuelle 

tiltak som er truffet og særlig gi opplysninger om den alvorlige 

risikoen og om de korrigerende tiltakene som produsenten har 

truffet 

4.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet sikre at produsenten gir den nasjonale 

myndigheten de opplysningene som er angitt i artikkel 9 nr. 4, 

eller at importøren gir den nasjonale myndigheten de 

opplysningene som er angitt i artikkel 12 nr. 3. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 for å fjerne risikoene forbundet med kjøretøyet, 

systemet, komponenten, den separate tekniske enheten eller 

delene eller utstyret som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 15 

Tilfeller der produsentens forpliktelser gjelder for 

importører og distributører 

En importør eller distributør anses som produsent for denne 

forordnings formål og er omfattet av produsentens forpliktelser 

i henhold til artikkel 8-10 dersom importøren eller distributøren 

gjør tilgjengelig på markedet, registrerer eller er ansvarlig for 

ibruktaking av et kjøretøy, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet under sitt navn eller sitt varemerke, eller 

endrer et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet på en slik måte at det kan påvirke dets/dens 

samsvar med gjeldende regler. 

Artikkel 16 

Opplysninger om markedsdeltakere 

Markedsdeltakere skal i et tidsrom på fem år på anmodning 

identifisere følgende for godkjennings- og markedstilsyns-

myndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et kjøretøy, et system, 

en komponent, en separat teknisk enhet eller deler eller 

utstyr til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et kjøretøy, et 

system, en komponent, en separat teknisk enhet eller deler 

eller utstyr til. 

KAPITTEL III 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Artikkel 17 

Krav til kjøretøyers funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er konstruert, bygd 

og montert på en slik måte at risikoen for skade på passasjerer 

og andre personer i kjøretøyets nærhet blir minst mulig. 

2.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter oppfyller de relevante 

kravene fastsatt i denne forordning, herunder kravene som 

gjelder: 

a)  kjøretøykonstruksjonens integritet, 

b)  systemer som øker førerens kontroll over kjøretøyet, særlig 

med hensyn til styring og bremsing, herunder avanserte 

bremseanlegg og systemer for elektronisk stabilitets-

kontroll,  
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c)  systemer som sikrer føreren sikt og gir opplysninger om 

kjøretøyets tilstand og de umiddelbare omgivelsene, 

herunder ruter, speil og informasjonssystemer for føreren, 

d)  kjøretøyets lysanlegg, 

e)  beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, 

hodestøtte, bilbelter og kjøretøyets dører, 

f)  kjøretøyets ytre og tilbehør, 

g)  elektromagnetisk kompatibilitet, 

h)  signalhorn, 

i)  varmeanlegg, 

j)  sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk, 

k)  kjøretøyets identifikasjonssystemer, 

l)  masser og dimensjoner, 

m)  elektrisk sikkerhet, herunder statisk elektrisitet, 

n)  underkjøringshinder bak, 

o)  sidevern, 

p)  lasteplattformer, 

q)  slepeinnretninger, 

r)  dekk, 

s)  avskjermingssystemer, 

t)  reversgir, 

u)  belter, 

v)  mekaniske koplinger, herunder vern mot monteringsfeil. 

3.  Komponenter til kjøretøyer, hvis fare av elektrisk art er 

omfattet av de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, er ikke underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk 

innenfor visse spenningsgrenser(1). 

4.  Kravene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse på kjøretøyer og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet 

på slike kjøretøyer dersom de får anvendelse i samsvar med 

vedlegg I. 

5.  For å sikre at det oppnås et høyt nivå av 

funksjonssikkerhet, skal Kommisjonen bemyndiges til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 71 vedrørende 

  

(1) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

nærmere tekniske krav for de punktene som er oppført i nr. 2 i 

denne artikkel, herunder eventuelt prøvingsmetoder og 

grenseverdier. De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas 

innen 31. desember 2014. 

Disse nærmere kravene skal bidra til å øke eller minst opp-

rettholde nivået for funksjonssikkerhet fastsatt ved direktivene 

nevnt i artikkel 76 nr. 1 og artikkel 77, og skal sikre at: 

a)  kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på mer 

enn 40 km/t oppnår samme nivå for funksjonssikkerhet med 

hensyn til bremseevne og eventuelt blokkeringsfrie 

bremseanlegg som motorvogner og deres tilhengere, 

b)  det største kontakttrykket som dekk eller belter utøver mot 

et hardt veidekke, ikke overstiger 0,8 MPa. 

Artikkel 18 

Krav til sikkerhet på arbeidsplassen 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er konstruert, bygd 

og montert på en slik måte at risikoen for skade på personer 

som arbeider på eller med kjøretøyet, blir minst mulig. 

2.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter oppfyller de 

relevante kravene fastsatt i denne forordning, herunder kravene 

som gjelder: 

a)  veltevern («ROPS»), 

b)  vern mot fallende gjenstander («FOPS»), 

c)  passasjerseter, 

d)  førerens eksponering for lydnivå, 

e)  førersete, 

f)  manøvreringsrom og adgang til førerplass, herunder vern 

mot å skli, snuble eller falle, 

g)  kraftuttak, 

h)  avskjerming av motordeler, 

i)  bilbeltefester, 

j)  bilbelter, 

k)  vern av føreren mot inntrengende gjenstander (førervern, 

«OPS»), 

l)  vern av føreren mot farlige stoffer, 

m)  vern mot berøring av deler eller materialer med ekstreme 

temperaturer,  
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n)  bruksanvisning, 

o)  betjeningsinnretninger, herunder sikkerhet og drifts-

sikkerhet ved betjeningssystemer, innretninger for nødstopp 

og automatisk stopp, 

p)  vern mot annen mekanisk fare enn det som er nevnt i 

bokstav a), b), g) og k), herunder vern mot ujevne flater, 

skarpe kanter og hjørner, brudd på væskeførende rør og 

ukontrollerte bevegelser av kjøretøyet, 

q)  drift og vedlikehold, herunder sikker rengjøring av 

kjøretøyet, 

r)  avskjerminger og verneinnretninger, 

s)  informasjon, advarsler og merking, 

t)  materialer og produkter, 

u)  batterier. 

3.  Kravene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse på kjøretøyer og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet 

på slike kjøretøyer dersom de får anvendelse i samsvar med 

vedlegg I. 

4.  For å sikre at det oppnås et høyt nivå av sikkerhet på 

arbeidsplassen, skal Kommisjonen bemyndiges til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 71 vedrørende 

nærmere tekniske krav for de punktene som er oppført i nr. 2 i 

denne artikkel, herunder eventuelt prøvingsmetoder og 

grenseverdier. De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas 

innen 31. desember 2014. 

Disse nærmere tekniske kravene skal ha til hensikt å øke eller 

minst opprettholde nivået for sikkerhet på arbeidsplassen 

fastsatt ved direktivene nevnt i artikkel 76 nr. 1 og artikkel 77, 

idet det tas hensyn til ergonomi (herunder vern mot forutsigbart 

misbruk, betjeningssystemenes anvendelighet, betjeningsinn-

retningenes plassering for å forebygge utilsiktet aktivering, 

tilpassing av grensesnittet mellom person og kjøretøy etter 

forutsigbare egenskaper hos føreren, vibrasjoner og inngrep fra 

operatøren), stabilitet og brannsikring. 

Artikkel 19 

Krav til miljøprestasjon 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er konstruert, bygd 

og montert på en slik måte at miljøvirkningen blir minst mulig. 

2.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter oppfyller de relevante 

kravene fastsatt i denne forordning, herunder kravene som 

gjelder: 

a)  forurensende utslipp, 

b)  utvendig lydnivå. 

3.  De spesifikke grenseverdiene, prøvingsmetodene og 

kravene til forurensende utslipp fastsatt for mobile maskiner i 

direktiv 97/68/EF får anvendelse. 

4.  Grenseverdiene for de spesifikke utvendige lydnivåene 

skal ikke overstige følgende nivåer: 

a)  89 dB(A) for traktorer med egenvekt i driftsferdig stand på 

mer enn 1 500 kg, 

b)  85 dB(A) for traktorer med egenvekt i driftsferdig stand på 

høyst 1 500 kg. 

De skal måles i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt i de 

delegerte rettsaktene nevnt i nr. 6. 

5.  Kravene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse på kjøretøyer og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet 

på slike kjøretøyer, dersom de får anvendelse i samsvar med 

vedlegg I. 

6.  Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 71 om de nærmere tekniske 

kravene til utvendig lydnivå, herunder prøvingsmetoder, og om 

montering i et kjøretøy av motorer som er godkjent med hensyn 

til forurensende utslipp, samt de tilhørende bestemmelsene om 

fleksibilitet for å sikre at det oppnås en miljøprestasjon på høyt 

nivå. De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

Disse nærmere tekniske kravene skal bidra til å øke eller minst 

opprettholde nivået for miljøprestasjon fastsatt ved direktivene 

nevnt i artikkel 76 nr. 1 og eventuelt artikkel 77. 

KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR EU-TYPEGODKJENNING 

Artikkel 20 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

1.  Ved søknad om typegodkjenning av hele kjøretøyer kan 

produsenten velge en av følgende framgangsmåter:  
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a)  trinnvis typegodkjenning, 

b)  typegodkjenning i ett trinn, 

c)  blandet typegodkjenning. 

Produsenten kan i tillegg velge etappevis typegodkjenning. 

Det er bare framgangsmåten for typegodkjenning i ett trinn som 

får anvendelse på typegodkjenning av systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter. 

2.  Trinnvis typegodkjenning består i trinnvis innsamling av 

hele settet med EU-typegodkjenningsdokumenter for 

systemene, komponentene og de separate tekniske enhetene 

som inngår i kjøretøyet, og som til slutt fører fram til 

godkjenning av hele kjøretøyet. 

3.  Typegodkjenning i ett trinn består i godkjenning av et 

ferdigoppbygd kjøretøy ved én enkelt operasjon. 

4.  Blandet typegodkjenning er en framgangsmåte for trinnvis 

typegodkjenning der én eller flere godkjenninger av systemer 

oppnås i det siste trinnet av godkjenningen av hele kjøretøyet, 

uten at det er nødvendig å utstede EU-typegodkjennings-

dokumenter for disse systemene. 

5.  I en framgangsmåte for etappevis typegodkjenning 

erklærer én eller flere godkjenningsmyndigheter at en type 

delvis oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, 

avhengig av stadiet i oppbyggingen, overholder de relevante 

administrative bestemmelsene og tekniske kravene i denne 

forordning. 

Etappevis typegodkjenning gis for en type delvis oppbygd eller 

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy som er i samsvar med 

opplysningene i opplysningsmappen fastsatt i artikkel 22, og 

som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til stadiet i 

kjøretøyets oppbygging. 

6.  Typegodkjenningen for siste etappe i oppbyggingen gis 

først etter at godkjenningsmyndigheten har kontrollert at 

kjøretøyet som typegodkjennes i den siste etappen, på det 

tidspunktet oppfyller alle gjeldende tekniske krav. Dette 

omfatter dokumentkontroll av alle krav som omfattes av en 

typegodkjenning av et delvis oppbygd kjøretøy gitt i løpet av en 

etappevis framgangsmåte, også dersom den gis for en annen 

(under)gruppe kjøretøy. 

7.  Valget av framgangsmåte for godkjenning berører ikke 

gjeldende grunnleggende krav som den godkjente kjøretøy-

typen skal oppfylle på det tidspunktet da typegodkjenningen av 

hele kjøretøyet utstedes. 

8.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 71 om nærmere regler for 

framgangsmåter for typegodkjenning. De første slike delegerte 

rettsakter skal vedtas innen 31. desember 2014. 

Artikkel 21 

Søknad om typegodkjenning 

1.  Produsenten skal inngi søknaden om typegodkjenning til 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Bare én søknad kan inngis for en bestemt type kjøretøy, 

system, komponent eller separat teknisk enhet, og den kan 

inngis i bare én medlemsstat. 

3.  Det skal inngis en egen søknad for hver type som skal 

godkjennes. 

Artikkel 22 

Opplysningsmappe 

1.  Søkeren skal levere en opplysningsmappe til 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Opplysningsmappen skal inneholde følgende: 

a)  et opplysningsdokument, 

b)  alle data, tegninger, fotografier og andre opplysninger, 

c)  for kjøretøyer, en angivelse av hvilken eller hvilke 

framgangsmåter som er valgt i samsvar med artikkel 20 nr. 

1, 

d)  eventuelle tilleggsopplysninger som godkjennings-

myndigheten har bedt om i forbindelse med søknaden. 

3.  Opplysningsmappen kan leveres på papir eller i et 

elektronisk format som er godkjent av den tekniske instansen 

og av godkjenningsmyndigheten. 

4.  Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-

måten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. De 

første slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

Artikkel 23 

Særlige krav til opplysninger som skal gis i søknad om 

typegodkjenning etter forskjellige framgangsmåter 

1.  En søknad om trinnvis typegodkjenning skal ledsages av 

en opplysningsmappe i samsvar med artikkel 22, og av et 

fullstendig sett med typegodkjenningsdokumenter som kreves i 

henhold til hver av de gjeldende rettsaktene som er oppført i 

vedlegg I.  
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Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet i henhold til de gjeldende rettsaktene 

oppført i vedlegg I skal godkjenningsmyndigheten ha tilgang til 

den tilhørende opplysningsmappen inntil godkjenningen er gitt 

eller nektet. 

2.  En søknad om typegodkjenning i ett trinn skal ledsages av 

en opplysningsmappe som fastsatt i artikkel 22 som inneholder 

relevante opplysninger i samsvar med de gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning med 

hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

3.  Ved framgangsmåten for blandet typegodkjenning skal 

opplysningsmappen ledsages av ett eller flere typegod-

kjenningsdokumenter som kreves i henhold til hver av de 

gjeldende rettsaktene som er oppført i vedlegg I, og skal, 

dersom det ikke er framlagt noe typegodkjenningsdokument, 

inneholde de relevante opplysningene i samsvar med de 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning med hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal følgende opp-

lysninger framlegges i forbindelse med etappevis typegod-

kjenning: 

a)  i første etappe, de delene av opplysningsmappen og EU-

typegodkjenningsdokumentene som er relevante for stadiet 

i basiskjøretøyets oppbygging, 

b)  i andre og senere etapper, de delene av opplysningsmappen 

og EU-typegodkjenningsdokumentene som er relevante for 

den aktuelle etappen i oppbyggingen, sammen med en kopi 

av EU-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet utstedt i 

forrige etappe i oppbyggingen, og fullstendige opplysninger 

om eventuelle endringer eller tilføyelser som produsenten 

har foretatt på kjøretøyet. 

Opplysningene angitt i bokstav a) og b) i første ledd i dette 

nummer kan gis i samsvar med nr. 3. 

5.  Godkjenningsmyndigheten kan etter begrunnet anmod-

ning kreve at produsenten skal framlegge eventuelle tilleggs-

opplysninger som er nødvendige for å kunne treffe beslutning 

om hvilke prøvinger som skal kreves, eller for å lette 

gjennomføringen av slike prøvinger. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRING AV FRAMGANGSMÅTER FOR EU-

TYPEGODKJENNING 

Artikkel 24 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal gi EU-typegodkjenning 

først etter at det er kontrollert at produksjonstiltakene nevnt i 

artikkel 28 er overholdt, og at kjøretøytypen, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten oppfyller de 

gjeldende kravene. 

2.  EU-typegodkjenninger skal gis i samsvar med dette 

kapittel. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet finner at en kjøretøy-

type, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, 

selv om den/det er i samsvar med de nødvendige be-

stemmelsene, utgjør en alvorlig risiko for sikkerheten eller kan 

gjøre alvorlig skade på miljøet eller folkehelsen eller utgjør en 

alvorlig risiko for sikkerheten på arbeidsplassen, kan den nekte 

å gi EU-typegodkjenning. I så fall skal den umiddelbart sende 

godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen utførlige opplysninger og grunngi sin beslutning 

samt dokumentere de funnene den har gjort. 

4.  EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i 

samsvar med et harmonisert system fastsatt av Kommisjonen 

ved gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 69 nr. 2. De første slike gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

5.  Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha 

utstedt EU-typegodkjenningsdokumentet sende godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene en kopi av EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg for hver kjøretøy-

type den har godkjent, via et felles, sikkert elektronisk utveks-

lingssystem. Kopien kan også sendes i form av en sikker 

elektronisk fil. 

6.  Godkjenningsmyndigheten skal umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene dersom 

den nekter eller tilbakekaller en kjøretøygodkjenning, og skal 

grunngi sin beslutning. 

7.  Godkjenningsmyndigheten skal med tre måneders 

mellomrom sende godkjenningsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene en liste over de EU-typegodkjenningene den 

har gitt, endret, nektet eller trukket tilbake for systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter i løpet av den 

foregående perioden. 

8.  Dersom godkjenningsmyndigheten i en annen medlems-

stat ber om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt en 

EU-typegodkjenning, innen en måned etter at anmodningen er 

mottatt, sende førstnevnte en kopi av det aktuelle EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg via et felles, sikkert 

elektronisk utvekslingssystem. Kopien kan også sendes i form 

av en sikker elektronisk fil.  
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9.  Dersom Kommisjonen ber om det, skal godkjennings-

myndigheten framlegge opplysningene nevnt i nr. 5-8 også til 

Kommisjonen. 

10.  Godkjenningsmyndigheten skal sette sammen en 

opplysningspakke som består av opplysningsmappen ledsaget 

av prøvingsrapportene og alle andre dokumenter som den 

tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten har tilføyd 

til opplysningsmappen under utøvelsen av sine oppgaver. 

Opplysningspakken skal ha en innholdsfortegnelse som viser 

innholdet i den, der alle sider er nummerert eller merket på 

annen måte slik at de lett kan identifiseres, og der formatet på 

hvert dokument skal være slik at det viser trinnene i 

forvaltningen av EU-typegodkjenningen, særlig datoer for 

revisjoner og ajourføringer. Godkjenningsmyndigheten skal 

oppbevare opplysningene som ligger i opplysningspakken, i et 

tidsrom på ti år etter at gyldighetstiden til den aktuelle 

godkjenningen er utløpt. 

Artikkel 25 

Særlige bestemmelser for EU-typegodkjenningsdokumentet 

1.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal inneholde følgende 

som vedlegg: 

a) opplysningspakken nevnt i artikkel 24 nr. 10, 

b)  prøvingsresultatene, 

c)  navn på og underskriftsprøver fra den eller de personene 

som har fullmakt til å undertegne samsvarssertifikater, og 

en erklæring om vedkommendes stilling i selskapet, 

d)  ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer: et utfylt 

eksemplar av samsvarssertifikatet. 

2.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal utstedes på bak-

grunn av modellen fastsatt av Kommisjonen ved gjennom-

føringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 

69 nr. 2. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

innen 31. desember 2014. 

3.  For hver kjøretøytype skal godkjenningsmyndigheten: 

a)  fylle ut alle relevante rubrikker i EU-typegodkjennings-

dokumentet, herunder det vedlagte prøvingsresultatarket, 

b)  sette opp innholdsfortegnelsen for opplysningspakken, 

c)  umiddelbart utstede det ferdig utfylte typegodkjennings-

dokumentet med vedlegg til søkeren. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modellene for prøvingsresultatarket nevnt i bokstav a). Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. De første 

slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

4.  For en EU-typegodkjenning der det i henhold til artikkel 

35 er pålagt begrensninger med hensyn til godkjenningens 

gyldighet, eller der det er gitt fritak for visse bestemmelser i 

denne forordning eller i de delegerte rettsaktene og gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

skal EU-typegodkjenningsdokumentet angi disse begrens-

ningene eller fritakene. 

5.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for blandet 

typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten fylle ut opp-

lysningspakken med henvisninger til de prøvingsrapportene 

fastsatt ved gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 27 nr. 1 

som det ikke foreligger noe EU-typegodkjenningsdokument for. 

6.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for typegod-

kjenning i ett trinn, skal godkjenningsmyndigheten utarbeide en 

liste over gjeldende krav eller rettsakter og vedlegge EU-

typegodkjenningsdokumentet denne listen. Kommisjonen skal 

ved gjennomføringsrettsakter vedta modellen for en slik liste. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

De første slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

Artikkel 26 

Særlige bestemmelser for systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  EU-typegodkjenning skal gis til et system som er i 

samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, og som 

oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante rettsaktene 

oppført i vedlegg I. 

2.  EU-typegodkjenning av en komponent eller en separat 

teknisk enhet skal gis til en komponent eller separat teknisk 

enhet som er i samsvar med opplysningene i opplysnings-

mappen, og som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de 

relevante rettsaktene oppført i vedlegg I. 

3.  Dersom komponenter eller separate tekniske enheter, 

uavhengig av om de er beregnet på reparasjon, service eller 

vedlikehold, også omfattes av en typegodkjenning av system 

med hensyn til et kjøretøy, kreves ingen ytterligere godkjenning 

av komponenter eller separate tekniske enheter, med mindre det 

er fastsatt i henhold til de relevante rettsaktene oppført i 

vedlegg I.  
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4.  Dersom en komponent eller teknisk enhet kan utføre sin 

funksjon eller framvise en bestemt egenskap bare sammen med 

andre deler av kjøretøyet, slik at oppfyllelsen av kravene kan 

kontrolleres bare når komponenten eller den separate tekniske 

enheten fungerer sammen med disse andre kjøretøydelene, skal 

omfanget av komponentens eller den separate tekniske enhetens 

EU-typegodkjenning begrenses tilsvarende. 

I så fall skal EU-typegodkjenningsdokumentet angi enhver 

begrensning i bruk av komponenten eller den separate tekniske 

enheten samt særlige monteringsvilkår. 

Dersom en slik komponent eller separat teknisk enhet monteres 

av kjøretøyprodusenten, skal overholdelse av gjeldende 

bruksbegrensninger eller monteringsvilkår kontrolleres når 

kjøretøyet godkjennes. 

Artikkel 27 

Prøvinger som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  Utpekte tekniske instanser skal ved egnet prøving påvise 

at de tekniske kravene som er fastsatt i denne forordning og i 

rettsaktene oppført i vedlegg I, er oppfylt. 

Prøvingsmetodene nevnt i første ledd og det bestemte utstyret 

og verktøyet som kreves for å utføre disse prøvingene, skal 

være som fastsatt i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg I. 

Prøvingsrapportens format skal oppfylle de allmenne kravene 

fastsatt av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. De første 

slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

2.  Produsenten skal stille til rådighet for godkjennings-

myndigheten det antall kjøretøyer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som kreves i henhold til de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg I, for å gjennomføre de nød-

vendige prøvingene. 

3.  De nødvendige prøvingene skal utføres på kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er representative 

for den typen som skal godkjennes. 

Produsenten kan imidlertid etter avtale med godkjennings-

myndigheten velge et kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet som selv om den/det ikke er 

representativ(t) for den typen som skal godkjennes, kombinerer 

en rekke av de mest ufordelaktige egenskapene med hensyn til 

ytelsesnivå. Virtuelle prøvingsmetoder kan brukes som hjelp til 

å treffe beslutning under utvalgsprosessen. 

4.  Med forbehold for godkjenningsmyndighetens god-

kjenning kan virtuelle prøvingsmetoder brukes som alternativer 

til prøvingsmetodene nevnt i nr. 1 på anmodning fra 

produsenten med hensyn til de kravene som er fastsatt i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

5.  Virtuelle prøvingsmetoder skal oppfylle vilkårene fastsatt 

i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

6.  For å sikre at resultatene som oppnås ved virtuell prøving, 

er like meningsfulle som de som oppnås ved fysisk prøving, 

skal Kommisjonen bemyndiges til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 71 for de kravene som kan være omfattet 

av den virtuelle prøvingen og de vilkårene som den virtuelle 

prøvingen skal foretas under. Når Kommisjonen vedtar disse 

delegerte rettsaktene, skal den i relevant omfang ta 

utgangspunkt i de kravene og framgangsmåtene som er fastsatt i 

vedlegg XVI 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, komponenter og separate tekniske enheter til slike 

motorvogner (rammedirektiv)(1). 

Artikkel 28 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1.  En godkjenningsmyndighet som gir en EU-typegod-

kjenning, skal treffe de nødvendige tiltak for å kontrollere, om 

nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene, at det er tatt nødvendige forholdsregler 

for å sikre at produserte kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter er i samsvar med den godkjente 

typen. 

2.  En godkjenningsmyndighet som gir en typegodkjenning 

av hele kjøretøyer, skal treffe de nødvendige tiltak for å 

kontrollere at samsvarssertifikater utstedt av produsenten er i 

samsvar med artikkel 33. For dette formål skal godkjennings-

myndigheten kontrollere at et tilstrekkelig utvalg av 

samsvarssertifikatene er i samsvar med artikkel 33, og at 

produsenten har tatt tilstrekkelige forholdsregler for å sikre at 

opplysningene i samsvarssertifikatene er riktige. 

3.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-typegod-

kjenning, skal for denne godkjenningen treffe de nødvendige 

tiltakene for å kontrollere, om nødvendig i samarbeid med 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, at 

forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 2 fortsatt er tilstrekkelige, slik 

at kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter i produksjon fortsatt er i samsvar med den godkjente 

typen, og at samsvarssertifikatene fortsatt er i samsvar med 

artikkel 33.  

  

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 
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4.  For å kontrollere at et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet er i samsvar med den godkjente 

typen, kan godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-

typegodkjenningen, utføre de kontrollene eller prøvingene som 

kreves for EU-typegodkjenning, på prøver tatt i produsentens 

lokaler, herunder produksjonslokalene. 

5.  Dersom en godkjenningsmyndighet som har gitt EU-

typegodkjenning, konstaterer at forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 

2 ikke er tatt, at de avviker vesentlig fra avtalte forholdsregler 

og kontrollplaner, ikke lenger anvendes eller ikke lenger anses 

å være tilstrekkelige, selv om produksjonen ikke er innstilt, skal 

den treffe nødvendige tiltak for å sikre at framgangsmåten for 

produksjonssamsvar følges korrekt, eller trekke typegod-

kjenningen tilbake.  

6.  Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 71 om nærmere forholdsregler 

med hensyn til produksjonssamsvar. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

KAPITTEL VI 

ENDRINGER I EU-TYPEGODKJENNINGER 

Artikkel 29 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om 

eventuelle endringer i de opplysningene som er registrert i 

opplysningspakken. 

Godkjenningsmyndigheten avgjør hvilken av framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 30 som skal følges. 

Om nødvendig kan godkjenningsmyndigheten etter samråd med 

produsenten beslutte at ny EU-typegodkjenning skal gis. 

2.  En søknad om endring av en EU-typegodkjenning skal 

inngis utelukkende til den godkjenningsmyndigheten som har 

gitt den opprinnelige EU-typegodkjenningen. 

3.  Dersom godkjenningsmyndigheten finner at det er 

nødvendig å gjenta inspeksjoner eller prøvinger for å gjøre en 

endring, skal den underrette produsenten om dette. 

Framgangsmåtene nevnt i artikkel 30 får anvendelse bare 

dersom godkjenningsmyndigheten, på bakgrunn av disse 

inspeksjonene eller prøvingene, konkluderer at kravene til EU-

typegodkjenning fortsatt er oppfylt. 

Artikkel 30 

Revisjon og utvidelse av EU-typegodkjenninger 

1.  Dersom opplysninger som er registrert i opplysnings-

pakken, er endret, uten at det kreves at inspeksjoner eller 

prøvinger skal gjentas, kalles endringen en «revisjon». 

I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten om nødvendig 

utstede de reviderte sidene i opplysningspakken, idet hver 

reviderte side merkes slik at endringens art og datoen for 

nyutstedelsen vises klart. En konsolidert, ajourført versjon av 

opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av 

endringene, skal anses å oppfylle dette kravet. 

2.  Endringen kalles «utvidelse» når opplysningene som er 

registrert i opplysningspakken, er endret, og et av følgende 

skjer: 

a)  det kreves ytterligere inspeksjoner eller prøvinger, 

b)  opplysninger i EU-typegodkjenningsdokumentet, med 

unntak av vedleggene, er endret, 

c)  nye krav i henhold til en rettsakt som er oppført i vedlegg I, 

får anvendelse på den godkjente kjøretøytypen eller den 

eller det godkjente systemet, komponenten eller separate 

tekniske enheten. 

Ved en utvidelse skal godkjenningsmyndigheten utstede et 

ajourført EU-typegodkjenningsdokument med et utvidelses-

nummer som økes i samsvar med antallet påfølgende utvidelser 

som allerede er gitt. Godkjenningsdokumentet skal klart vise 

årsaken til utvidelsen samt datoen for nyutstedelsen. 

3.  Dersom endrede sider eller en konsolidert, ajourført 

versjon utstedes, skal innholdsfortegnelsen for opplysnings-

pakken som er vedlagt typegodkjenningsdokumentet, endres og 

vise datoen for siste utvidelse eller revisjon, eller datoen for 

siste konsolidering av den ajourførte versjonen. 

4.  Det kreves ingen endring av typegodkjenningen av et 

kjøretøy dersom de nye kravene nevnt i nr. 2 bokstav c) fra en 

teknisk synsvinkel er irrelevante for kjøretøytypen eller 

vedrører andre kjøretøygrupper enn den det aktuelle kjøretøyet 

tilhører. 

Artikkel 31 

Utstedelse av og underretning om endringer 

1.  Ved en utvidelse skal alle relevante rubrikker i EU-

typegodkjenningsdokumentet, vedleggene til dette og innholds-

fortegnelsen for opplysningspakken ajourføres. Det ajourførte 

dokumentet og dets vedlegg skal omgående utstedes til søkeren.  
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2.  Ved en revisjon skal godkjenningsmyndigheten omgående 

utstede til søkeren de reviderte dokumentene eller eventuelt den 

konsoliderte, ajourførte versjonen, herunder den reviderte 

innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. 

3.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene om alle endringer i 

EU-typegodkjenninger etter framgangsmåtene fastsatt i  

artikkel 24. 

KAPITTEL VII 

EU-TYPEGODKJENNINGENS GYLDIGHET 

Artikkel 32 

Gyldighetens opphør 

1.  EU-typegodkjenninger skal utstedes for et ubegrenset 

tidsrom. 

2.  En EU-typegodkjenning av et kjøretøy blir ugyldig i 

følgende tilfeller: 

a)  dersom nye krav som gjelder for den godkjente 

kjøretøytypen, blir obligatoriske for at kjøretøyer skal 

kunne gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i 

bruk, og det ikke er mulig å ajourføre typegodkjenningen 

tilsvarende, 

b)  dersom produksjonen av det godkjente kjøretøyet avvikles 

permanent og frivillig, 

c)  dersom godkjenningens gyldighet utløper som følge av en 

begrensning i samsvar med artikkel 35 nr. 6, 

d)  dersom godkjenningen er trukket tilbake i samsvar med 

artikkel 28 nr. 5, artikkel 44 nr. 1 eller artikkel 47 nr. 4. 

3.  Dersom bare én variant innen en type eller én versjon 

innen en variant blir ugyldig, blir EU-typegodkjenningen av det 

aktuelle kjøretøy ugyldig bare for den aktuelle varianten eller 

versjonen. 

4.  Dersom produksjonen av en bestemt kjøretøytype 

avvikles permanent, skal produsenten underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt dette kjøretøyet EU-typegodkjenning. 

Innen en måned etter å ha mottatt meldingen nevnt i første ledd, 

skal godkjenningsmyndigheten som gav kjøretøyet EU-

typegodkjenning, underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om dette. 

5.  Dersom en EU-typegodkjenning av et kjøretøy er i ferd 

med å bli ugyldig, skal produsenten, uten at nr. 4 berøres, 

underrette godkjenningsmyndigheten som gav EU-typegod-

kjenningen. 

Godkjenningsmyndigheten som gav EU-typegodkjenningen, 

skal omgående meddele alle relevante opplysninger til 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, slik at 

artikkel 39 kan få anvendelse dersom det er relevant. 

Meldingen nevnt i annet ledd, skal særlig angi produksjons-

datoen og understellsnummeret for det sist produserte 

kjøretøyet. 

KAPITTEL VIII 

SAMSVARSSERTIFIKAT OG MERKER 

Artikkel 33 

Samsvarssertifikat 

1.  Som innehaver av en typegodkjenning av et kjøretøy skal 

produsenten utstede et samsvarssertifikat på papir som skal 

følge hvert kjøretøy, enten dette er ferdigoppbygd, delvis 

oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd, som er produsert i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen. 

Et slikt sertifikat skal utstedes vederlagsfritt til kjøperen 

sammen med kjøretøyet. Utstedelsen kan ikke gjøres avhengig 

av en uttrykkelig anmodning eller framlegging av tilleggs-

opplysninger til produsenten. 

I et tidsrom på ti år etter kjøretøyets produksjonsdato skal 

kjøretøyprodusenten på anmodning fra eieren av kjøretøyet 

utstede en gjenpart av samsvarssertifikatet mot en betaling som 

ikke er større enn kostnaden ved å utstede den. Ordet 

«gjenpart» skal være klart synlig på forsiden av enhver gjenpart 

av sertifikatet. 

2.  Produsenten skal bruke den modellen for samsvars-

sertifikatet som er vedtatt av Kommisjonen ved gjennom-

føringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 

69 nr. 2. Samsvarssertifikatet skal utformes på en slik måte at 

det ikke kan forfalskes. For dette formål skal gjennomf-

øringsrettsaktene fastsette at papiret som benyttes i sertifikatet, 

skal være beskyttet av flere sikkerhetstrykkelementer. De første 

slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

3.  Samsvarssertifikatet skal være utarbeidet på minst ett av 

Unionens offisielle språk. En medlemsstat kan be om at 

samsvarssertifikatet oversettes til dens offisielle språk. 

4.  Den eller de personene som har fullmakt til å undertegne 

samsvarssertifikater, skal tilhøre produsentens organisasjon og 

skal være behørig godkjent av ledelsen til fullt ut å ta på seg det 

juridiske ansvaret hos produsenten når det gjelder et kjøretøys 

konstruksjon og oppbygging eller produksjonssamsvar.  
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5.  Samsvarssertifikatet skal fylles ut i sin helhet, og skal ikke 

inneholde begrensninger med hensyn til bruken av kjøretøyet 

utover det som er fastsatt i denne forordning eller i noen av de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

6.  For delvis oppbygde kjøretøyer eller ferdigoppbygde 

kjøretøyer skal produsenten fylle ut bare de rubrikkene i 

samsvarssertifikatet som er tilføyd eller endret i den aktuelle 

godkjenningsetappen, og skal eventuelt vedlegge sertifikatet 

alle samsvarssertifikater som er levert i forrige etappe. 

7.  Samsvarssertifikatet skal når det gjelder kjøretøyer som er 

godkjent i samsvar med artikkel 35 nr. 2, i overskriften 

inneholde ordlyden «For ferdigoppbygde / etappevis ferdig-

oppbygde kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til artikkel 

26 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 

5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (foreløpig godkjenning)». 

8.  Samsvarssertifikatet gjengitt i gjennomføringsrettsaktene 

nevnt i nr. 2 skal for kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar 

med artikkel 37, i overskriften inneholde ordlyden «For 

ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i små 

serier», og i nærheten av dette produksjonsåret etterfulgt av et 

løpenummer mellom 1 og grensen angitt i tabellen i vedlegg II, 

som for hvert produksjonsår viser kjøretøyets posisjon innen 

det aktuelle årets tildelte produksjon. 

9.  Produsenten kan, med forbehold for nr. 1, overføre 

samsvarssertifikatet elektronisk til medlemsstatens registre-

ringsmyndighet. 

Artikkel 34 

Lovfestet kjennemerke med riktig merking av kjøretøyer og 

typegodkjenningsmerke for komponenter eller separate 

tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal på hvert kjøretøy som 

produseres i samsvar med den godkjente typen, påføre et 

lovfestet kjennemerke med den riktige merkingen som kreves i 

henhold til den relevante gjennomføringsrettsakten vedtatt i 

henhold til nr. 3. 

2.  Produsenten av en komponent eller separat teknisk enhet 

skal, uavhengig av om den er en del av et system eller ikke, på 

hver komponent eller separate tekniske enhet som produseres i 

samsvar med den godkjente typen, påføre det typegod-

kjenningsmerket som kreves i henhold til den relevante 

gjennomføringsrettsakten som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, det relevante UN-ECE-reglementet eller det 

relevante OECD-reglementet. 

Dersom det ikke kreves noe slik typegodkjenningsmerke, skal 

produsenten minst påføre sitt handelsnavn eller varemerke samt 

typenummer eller understellsnummer. 

3.  Det lovfestede kjennemerket og EU-typegodkjennings-

merket skal være i samsvar med den modellen som er fastsatt 

av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. De første  

slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

KAPITTEL IX 

UNNTAK FOR NY TEKNOLOGI ELLER NYE PRINSIPPER 

Artikkel 35 

Unntak for ny teknologi eller nye prinsipper 

1.  Produsenten kan søke om EU-typegodkjenning av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet der det inngår ny teknologi eller nye prinsipper som ikke 

er forenlige med én eller flere rettsakter oppført i vedlegg I. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal gi EU-typegodkjenningen 

nevnt i nr. 1 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Søknaden angir årsakene til at de aktuelle teknologiene eller 

prinsippene gjør systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten uforenlig med én eller flere rettsakter 

oppført i vedlegg I, 

b)  søknaden beskriver sikkerheten og de miljømessige følgene 

av den nye teknologien og hvilke tiltak som er truffet for å 

sikre minst samme nivå av sikkerhet og miljøvern som 

fastsatt i de kravene som det søkes om unntak fra, og 

c)  det framlegges prøvingsbeskrivelser og prøvingsresultater 

som beviser at vilkåret i bokstav b) er oppfylt. 

3.  Utstedelse av slik EU-typegodkjenning som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper, forutsetter tillatelse fra 

Kommisjonen. Denne tillatelsen skal gis ved en gjennom-

føringsrettsakt. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomite nevnt i 

artikkel 69 nr. 2. 

4.  I påvente av beslutning om tillatelse fra Kommisjonen kan 

godkjenningsmyndigheten utstede EU-typegodkjenningen, men 

den skal være foreløpig, og gyldig bare på vedkommende 

medlemsstats territorium, for en kjøretøytype som er omfattet 

av det unntaket det søkes om. Godkjenningsmyndigheten skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om dette ved hjelp av dokumentasjon som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 2.  
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Den midlertidige arten og den begrensede gyldigheten med 

hensyn til territorium skal framgå tydelig i overskriften i 

typegodkjenningsdokumentet og overskriften i samsvarssertifi-

katet. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette harmoniserte maler for typegodkjenningsdokumentet 

og samsvarssertifikatet med hensyn til dette nummer. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

5.  Andre godkjenningsmyndigheter kan beslutte å godta 

skriftlig den foreløpige godkjenningen nevnt i nr. 4 på sitt 

territorium. 

6.  Tillatelsen fra Kommisjonen nevnt i nr. 3 skal eventuelt 

også angi hvorvidt den er underlagt begrensninger. I alle 

tilfeller skal typegodkjenningen være gyldig i minst 36 

måneder. 

7.  Dersom Kommisjonen beslutter å nekte tillatelse, skal 

godkjenningsmyndigheten umiddelbart underrette innehaveren 

av den foreløpige typegodkjenningen nevnt i nr. 3 om at den 

foreløpige godkjenningen vil bli trukket tilbake seks måneder 

etter den datoen da Kommisjonen nektet tillatelse. 

Kjøretøyer som er produsert i samsvar med den foreløpige 

godkjenningen før gyldigheten utløper, kan imidlertid bringes i 

omsetning, registreres eller tas i bruk i enhver medlemsstat som 

har godtatt den foreløpige godkjenningen. 

Artikkel 36 

Etterfølgende tilpasning av delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter 

1.  Dersom Kommisjonen tillater at det gis unntak i henhold 

til artikkel 35, skal den umiddelbart treffe nødvendige tiltak for 

å tilpasse de relevante delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene til den tekniske utvikling. 

Dersom unntaket i henhold til artikkel 35 vedrører et UN-ECE-

reglement, skal Kommisjonen foreslå en endring i det relevante 

UN-ECE-reglementet etter den aktuelle framgangsmåten i 

henhold til den reviderte 1958-avtalen. 

2.  Så snart de relevante rettsaktene er endret, skal enhver 

begrensning i Kommisjonens beslutning om å tillate unntaket 

oppheves. 

Dersom de nødvendige tiltakene for å tilpasse de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene ikke er truffet, kan 

Kommisjonen på anmodning fra den medlemsstaten som har 

gitt godkjenningen, ved en beslutning truffet i form av en 

gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2 tillate medle-

msstaten å utvide typegodkjenningen. 

KAPITTEL X 

KJØRETØYER PRODUSERT I SMÅ SERIER 

Artikkel 37 

Nasjonal typegodkjenning av små serier 

1.  Produsenten kan søke om nasjonal typegodkjenning av 

små serier av en kjøretøytype innenfor de kvantitative grensene 

per år som er angitt i vedlegg II. Disse grensene skal gjelde for 

å gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

kjøretøyer av godkjent type på markedet i hver enkelt 

medlemsstat i et gitt år. 

Når det gjelder nasjonal typegodkjenning av små serier, kan 

godkjenningsmyndigheten dersom den har rimelig grunn til det, 

gi fritak for én eller flere av bestemmelsene i denne forordning 

og én eller flere bestemmelser i én eller flere av rettsaktene 

oppført i vedlegg I, forutsatt at den angir alternative krav. 

2.  De alternative kravene nevnt i nr. 1, skal sikre et nivå av 

funksjonssikkerhet, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen 

som i størst mulig grad tilsvarer nivået fastsatt i de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg I. 

3.  Når det gjelder nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer i 

henhold til denne artikkel, skal systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med 

rettsaktene oppført i vedlegg I, godtas. 

4.  Typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyer som er 

typegodkjent i samsvar med denne artikkel, skal utferdiges i 

samsvar med malen nevnt i artikkel 25 nr. 2, men skal ikke ha 

overskriften «EU-typegodkjenningsdokument for kjøretøyer», 

og skal angi innholdet i de fritakene som er gitt i henhold til  

nr. 1. Typegodkjenningsdokumentene skal nummereres i 

samsvar med det harmoniserte systemet som er nevnt i artikkel 

24 nr. 4. 

5.  Gyldigheten til den nasjonale typegodkjenningen av små 

serier er begrenset til territoriet til den medlemsstaten hvis 

godkjenningsmyndighet har gitt godkjenningen. 

6.  Dersom produsenten ber om det, skal imidlertid en kopi 

av typegodkjenningsdokumentet med vedlegg sendes med 

rekommandert post eller e-post til godkjenningsmyndighetene i 

de medlemsstatene produsenten har angitt. 

7.  Innen tre måneder etter mottak av forespørselen nevnt i 

nr. 6, skal godkjenningsmyndighetene i de medlemsstatene 

produsenten har angitt, beslutte om de godtar typegod-

kjenningen eller ikke. De skal formelt gi underretning om sin 

beslutning til godkjenningsmyndigheten som gav den nasjonale 

typegodkjenningen av små serier.  
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8.  Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal godta 

den nasjonale typegodkjenningen med mindre de har rimelig 

grunn til å tro at de nasjonale tekniske kravene som kjøretøyet 

er godkjent i samsvar med, ikke tilsvarer deres egne. 

9.  På anmodning fra en søker som ønsker å bringe i 

omsetning eller registrere et kjøretøy med nasjonal typegod-

kjenning av små serier i en annen medlemsstat, skal god-

kjenningsmyndigheten som gav den nasjonale typegod-

kjenningen av små serier, gi den nasjonale myndigheten i den 

andre medlemsstaten en kopi av typegodkjenningsdokumentet, 

herunder opplysningspakken. Nr. 7 og 8 får anvendelse. 

KAPITTEL XI 

GJØRE TILGJENGELIG PÅ MARKEDET, REGISTRERING 

ELLER IBRUKTAKING 

Artikkel 38 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

kjøretøyer 

1.  Med forbehold for artikkel 41 og 44, skal kjøretøyer som 

EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer er obligatorisk for, eller 

som produsenten har fått slik typegodkjenning for i henhold til 

denne forordning, gjøres tilgjengelig på markedet, registreres 

eller tas i bruk bare dersom de ledsages av et gyldig 

samsvarssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 33. 

Dersom slike kjøretøyer er delvis oppbygd, er det tillatt å gjøre 

dem tilgjengelig på markedet eller ta dem i bruk, men 

myndighetene som er ansvarlige for kjøretøyregistrering i 

medlemsstatene, kan nekte å tillate registrering av og kjøring på 

vei med slike kjøretøyer. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på kjøretøyer som er beregnet på 

å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og 

instanser som er ansvarlige for å ivareta offentlig orden, eller på 

kjøretøyer som er godkjent i samsvar med artikkel 37. 

Artikkel 39 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

restkjøretøyer 

1.  Med forbehold for grensene for restkjøretøyer og 

tidsfristene angitt i nr. 2 og 4 kan kjøretøyer som er i samsvar 

med en kjøretøytype hvis EU-typegodkjenning har blitt ugyldig 

i henhold til artikkel 32, gjøres tilgjengelig på markedet, 

registreres eller tas i bruk. 

Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer innenfor 

Unionens territorium som var omfattet av en gyldig EU-

typegodkjenning på produksjonstidspunktet, men som verken 

var gjort tilgjengelig på markedet, registrert eller tatt i bruk før 

EU-typegodkjenningen mistet sin gyldighet. 

2.  Når det gjelder ferdigoppbygde kjøretøyer, får nr. 1 

anvendelse i et tidsrom på 24 måneder fra datoen da EU-

typegodkjenningen ble ugyldig, og når det gjelder etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer, i et tidsrom på 30 måneder fra 

denne datoen. 

3.  En produsent som ønsker å benytte muligheten i nr. 1, 

skal inngi en søknad til den nasjonale myndigheten i hver 

medlemsstat der de aktuelle kjøretøyene skal gjøres 

tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk. Denne 

søknaden skal angi alle tekniske eller økonomiske årsaker som 

hindrer disse kjøretøyene i å oppfylle de nye typegod-

kjenningskravene. 

Den aktuelle nasjonale myndigheten skal innen tre måneder 

etter mottak av søknaden beslutte hvorvidt og i hvilket antall 

den tillater at disse kjøretøyene registreres på deres territorium. 

4.  Antall restkjøretøyer skal ikke overstige det høyeste av 

10 % av antallet kjøretøyer som er registrert i de to foregående 

årene, eller 20 kjøretøyer per medlemsstat. 

5.  Samsvarssertifikatet for kjøretøyer som tas i bruk i 

henhold til denne framgangsmåten, skal ha en særlig påskrift 

der kjøretøyet angis å være et «restkjøretøy». 

6.  Medlemsstatene skal sikre at det antallet kjøretøyer som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk etter 

framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, kontrolleres effektivt. 

7.  Denne artikkel får anvendelse bare på opphør av 

produksjon som følge av utløp av typegodkjenningens 

gyldighet i tilfellet nevnt i artikkel 32 nr. 2 bokstav a). 

Artikkel 40 

Gjøre tilgjengelig på markedet eller ta i bruk komponenter 

og separate tekniske enheter 

1.  Komponenter eller separate tekniske enheter kan gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk bare dersom de 

oppfyller kravene i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg I, 

og er riktig merket i samsvar med artikkel 34. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på komponenter eller separate 

tekniske enheter som er spesifikt oppbygd eller konstruert for 

nye kjøretøyer som ikke omfattes av denne forordning. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate å gjøre 

tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk komponenter eller 

separate tekniske enheter som er unntatt fra én eller flere 

bestemmelser i denne forordning i henhold til artikkel 35, eller 

som er beregnet montert på kjøretøyer som omfattes av 

godkjenninger gitt i henhold til artikkel 37, som vedrører den 

aktuelle komponenten eller separate tekniske enheten.  
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4.  Som unntak fra nr. 1 og med mindre annet er fastsatt i 

denne forordning eller i en av de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, kan medlemsstatene 

tillate å gjøre tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk 

komponenter eller separate tekniske enheter som er beregnet 

montert på kjøretøyer som det på tidspunktet de ble gjort 

tilgjengelig på markedet eller tatt i bruk, ikke ble krevd å være 

EU-typegodkjent i henhold til denne forordning eller direktiv 

2003/37/EF. 

KAPITTEL XII 

BESKYTTELSESKLAUSULER 

Artikkel 41 

Framgangsmåte for behandling av kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som utgjør en 

alvorlig risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat 

har truffet tiltak i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet som omfattes av denne forordning, utgjør en alvorlig 

risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre sider 

ved vernet av offentlige interesser som omfattes av denne 

forordning, skal godkjenningsmyndigheten som gav god-

kjenningen, vurdere om den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller separate tekniske enheten er i samsvar med 

alle kravene i denne forordning. De berørte markedsdeltakerne 

skal samarbeide fullt ut med godkjennings- og/eller markedstil-

synsmyndighetene. 

Dersom godkjenningsmyndigheten som gav godkjenningen, 

ved denne vurderingen finner at kjøretøyet, systemet, kompo-

nenten eller den separate tekniske enheten ikke oppfyller 

kravene i denne forordning, skal den omgående kreve at de 

berørte markedsdeltakerne treffer egnede korrigerende tiltak for 

å bringe kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten i samsvar med disse kravene, trekke 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en 

rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom godkjenningsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes egnede 

korrigerende tiltak med hensyn til alle ikke-samsvarende 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som den har brakt i omsetning, registrert eller er 

ansvarlig for ibruktaking av i Unionen. 

4.  Dersom markedsdeltakeren ikke treffer tilstrekkelige 

korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal de 

nasjonale myndighetene treffe egnede tiltak for å forby eller 

begrense tilgjengeliggjøring, registrering eller ibruktaking av 

ikke-samsvarende kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter på deres nasjonale marked, trekke 

dem tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle dem. 

5.  De nasjonale myndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om tiltakene fastsatt 

i nr. 4. 

De opplysningene som gis, skal inneholde alle tilgjengelige 

detaljer, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

den/det ikke-samsvarende kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten, dens eller dets opprinnelse, 

arten av det påståtte manglende samsvaret og risikoen i den 

forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som 

er truffet, og de argumentene som vedkommende markeds-

deltaker har framsatt. Godkjenningsmyndighetene skal særlig 

angi om det manglende samsvaret skyldes et av følgende: 

a)  at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, miljøvern eller andre sider 

ved vernet av offentlige interesser omfattet av denne 

forordning, 

b)  mangler ved de relevante rettsaktene oppført i vedlegg I. 

6.  Medlemsstatene skal innen en måned underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak 

som er truffet, og eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha 

om vedkommende kjøretøys, systems, komponentens eller 

separate tekniske enhets manglende samsvar, samt eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 

reist innvendinger mot et tiltak truffet av en medlemsstat innen 

en måned etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 6 i denne 

artikkel, skal dette tiltaket vurderes av Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 42. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til den/det aktuelle kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller separate tekniske enheten, for 

eksempel at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten trekkes tilbake fra deres marked.  
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Artikkel 42 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det ved framgangsmåten fastsatt i artikkel 41  

nr. 3 og 4 reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående vurdere det nasjonale tiltaket etter samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne. På 

grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommi-

sjonen etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 69 nr. 2 beslutte om det nasjonale tiltaket anses 

berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne om sin beslutning. 

2.  Dersom Kommisjonen anser det nasjonale tiltaket for å 

være berettiget, skal alle medlemsstatene treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at den/det ikke-samsvarende kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller separate tekniske enheten trekkes 

tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være uberettiget, skal 

den berørte medlemsstat trekke tilbake eller tilpasse tiltaket i 

samsvar med beslutningen nevnt i nr. 1. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget 

og kan tilskrives mangler i denne forordning eller i delegerte 

rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til 

denne forordning, skal Kommisjonen foreslå følgende egnede 

tiltak: 

a)  Dersom det dreier seg om delegerte rettsakter eller 

gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal Kommisjonen foreslå nødvendige 

endringer av den aktuelle rettsakten. 

b)  Dersom det dreier seg om UN-ECE-reglementer, skal 

Kommisjonen framlegge nødvendige utkast til endringer av 

relevante UN-ECE-reglementer etter den aktuelle fram-

gangsmåten i henhold til den reviderte 1958-avtalen. 

Artikkel 43 

Samsvarende kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som utgjør en alvorlig risiko 

1.  Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold til 

artikkel 41 nr. 1, finner at kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter, selv om de oppfyller gjeldende 

krav eller er riktig merket, utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko 

eller kan være til alvorlig skade for miljøet eller folkehelsen, 

skal den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle 

egnede tiltak for å sikre at den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller separate tekniske enheten når den/det 

bringes i omsetning eller registreres eller etter at den/det er tatt i 

bruk, ikke lenger utgjør slik risiko, eller for å trekke kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten 

tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en rimelig 

frist som de fastsetter ut fra risikoens art. Medlemsstaten kan 

nekte å registrere slike kjøretøyer inntil kjøretøyprodusenten 

har truffet alle egnede tiltak. 

2.  For et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet nevnt i nr. 1 skal markedsdeltakeren sikre at det 

treffes korrigerende tiltak for alle slike kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som er brakt i 

omsetning, registrert eller tatt i bruk i Unionen. 

3.  Medlemsstaten nevnt i nr. 1 skal innen en måned 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å 

identifisere den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten, opprinnelsen og omsetnings-

kjeden for kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, den risikoen den/det utgjør samt arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående rådføre seg med medlems-

statene og den eller de berørte markedsdeltakerne, særlig 

godkjenningsmyndigheten som gav typegodkjenningen, og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om de nasjonale 

tiltakene nevnt i nr. 1 anses for å være berettiget eller ikke, og 

om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

statene og umiddelbart underrette dem og den eller de berørte 

markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 44 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som ikke er i samsvar med den godkjente typen 

1.  Dersom nye kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som ledsages av et samsvarssertifikat 

eller er påført et godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den 

godkjente typen, skal godkjenningsmyndigheten som gav EU-

typegodkjenningen, treffe de nødvendige tiltakene, herunder 

trekke tilbake typegodkjenningen, for å sikre at produserte 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i samsvar med den godkjente typen. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal avvik fra opplysningene i EU-

typegodkjenningsdokumentet eller opplysningspakken anses å 

utgjøre manglende samsvar med den godkjente typen.  
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3.  Dersom en godkjenningsmyndighet påviser at nye 

kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

ledsages av et samsvarssertifikat eller er påført et godkjennings-

merke utstedt i en annen medlemsstat, ikke er i samsvar med 

den godkjente typen, kan den be godkjenningsmyndigheten 

som har gitt EU-typegodkjenningen om å kontrollere at de 

produserte kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene fortsatt er i samsvar med den 

godkjente typen. Når godkjenningsmyndigheten som gav EU-

typegodkjenningen mottar en slik anmodning, skal den snarest 

mulig, og senest innen tre måneder etter at anmodningen blir 

framsatt, treffe nødvendige tiltak. 

4.  Godkjenningsmyndigheten skal be godkjennings-

myndigheten som gav EU-typegodkjenningen av et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet eller et delvis oppbygd 

kjøretøy, treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at produserte 

kjøretøyer bringes i samsvar med den godkjente typen dersom: 

a)  et kjøretøys manglende samsvar i forbindelse med en EU-

typegodkjenning av kjøretøyer utelukkende kan tilskrives et 

systems, en dels eller en separat teknisk enhets manglende 

samsvar, 

b)  et etappevis ferdigoppbygd kjøretøys manglende samsvar i 

forbindelse med en etappevis typegodkjenning utelukkende 

kan tilskrives manglende samsvar for et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet som inngår i det 

delvis oppbygde kjøretøyet, eller manglende samsvar for 

selve det delvis oppbygde kjøretøyet. 

5.  Når den berørte godkjenningsmyndigheten mottar en slik 

anmodning, skal den snarest mulig, og senest innen tre måneder 

etter at anmodningen blir framsatt, treffe nødvendige tiltak, om 

nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndigheten som 

framsetter anmodningen. 

6.  Dersom manglende samsvar konstateres, skal god-

kjenningsmyndigheten i den medlemsstaten som gav EU-

typegodkjenning av systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, eller for det delvis oppbygde kjøretøyet, treffe 

tiltakene fastsatt i nr. 1. 

Godkjenningsmyndighetene skal innen én måned underrette 

hverandre om tilbaketrekking av EU-typegodkjenning og 

grunngi dette. 

7.  Dersom godkjenningsmyndigheten som gav EU-typegod-

kjenningen bestrider at det foreligger mangel på samsvar som 

den er underrettet om, skal de berørte medlemsstatene forsøke å 

bilegge tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet og om 

nødvendig få i stand passende samråd for å komme fram til en 

løsning. 

Artikkel 45 

Bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan 

utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer 

ikke fungerer etter hensikten 

1.  Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at 

systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke 

fungerer etter hensikten, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, 

skal ikke bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk, og 

skal forbys, med mindre de er tillatt av en godkjennings-

myndighet i samsvar med artikkel 46 nr. 1, 2 og 4. 

2.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for å utarbeide en liste over 

slike deler eller slikt utstyr på grunnlag av tilgjengelige 

opplysninger, særlig opplysninger som er gitt av medlems-

statene med hensyn til 

a)  alvorlighetsgraden av risikoen for sikkerheten eller 

miljøprestasjonen til kjøretøyer der de aktuelle delene eller 

det aktuelle utstyret er montert, 

b)  den mulige virkningen for forbrukere og produsenter i 

ettermarkedet dersom det i henhold til denne artikkel 

pålegges et eventuelt krav om tillatelse for deler eller utstyr. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

3.  Nr. 1 får ikke anvendelse på originaldeler eller utstyr eller 

deler eller utstyr som er typegodkjent i samsvar med en av 

rettsaktene oppført i vedlegg I, med mindre godkjenningene 

vedrører andre aspekter enn dem som omfattes av nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 71 om de kravene som deler 

og utstyr nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal oppfylle. 

5.  Disse kravene kan bygge på rettsaktene oppført i vedlegg 

I, eller kan bestå av en sammenligning av delene eller utstyret 

med miljø- eller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, 

eller deler av det, etter hva som er relevant. I alle tilfeller skal 

kravene sikre at delene eller utstyret ikke forringer funksjonen 

av systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet 

eller miljøprestasjon. 

Artikkel 46 

Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for 

grunnleggende systemers korrekte funksjon – tilknyttede 

krav 

1.  Med hensyn til artikkel 45 nr. 1 skal produsenten av deler 

eller utstyr framlegge for godkjenningsmyndigheten en søknad 

ledsaget av en prøvingsrapport utarbeidet av en utpekt teknisk 

instans, som erklærer at delene eller utstyret som det søkes om 

tillatelse for, oppfyller kravene nevnt i artikkel 45 nr. 4. 

Produsenten kan framlegge bare én søknad per type per del, og 

for bare én godkjenningsmyndighet.  
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Dersom vedkommende myndighet i en annen medlemsstat ber 

om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt tillatelsen, 

innen en måned etter at anmodningen er mottatt, sende 

førstnevnte en kopi av det aktuelle tillatelsesdokumentet med 

vedlegg via et felles, sikkert elektronisk utvekslingssystem. 

Kopien kan også sendes i form av en sikker elektronisk fil. 

2.  Søknaden skal inneholde opplysninger om produsenten av 

deler eller utstyr, type, identifikasjons- og delenumre for delene 

eller utstyret, kjøretøyprodusentens navn, kjøretøytypen  

og, eventuelt, byggeår eller andre opplysninger som gjør det 

mulig å identifisere kjøretøyet som delene eller utstyret skal 

monteres på. 

Dersom godkjenningsmyndigheten på grunnlag av prøvings-

rapporten og annen dokumentasjon finner det godtgjort at de 

aktuelle delene eller det aktuelle utstyret oppfyller kravene 

nevnt i artikkel 45 nr. 4, skal den tillate at delene eller utstyret 

bringes i omsetning og tas i bruk, med forbehold for nr. 4 annet 

ledd i denne artikkel. 

Godkjenningsmyndigheten skal omgående utstede et sertifikat 

til produsenten. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en mal og et nummereringssystem for sertifikatet nevnt 

i nr. 2 tredje ledd i denne artikkel. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

4.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som gav tillatelsen, om eventuelle endringer som 

vedrører vilkårene for utstedelsen. Denne godkjennings-

myndigheten skal avgjøre om tillatelsen skal revideres eller 

utstedes på nytt, og om ytterligere prøvinger er nødvendig. 

Produsenten er ansvarlig for å sikre at delene eller utstyret 

produseres og fortsetter å bli produsert i samsvar med de 

vilkårene som tillatelsen ble gitt på. 

5.  Før tillatelse gis, skal godkjenningsmyndigheten 

kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger og fram-

gangsmåter for å sikre effektiv kontroll av produksjonssamsvar. 

Dersom godkjenningsmyndigheten finner at vilkårene for å 

utstede tillatelsen ikke lenger er oppfylt, skal den be 

produsenten treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at delene 

eller utstyret bringes i samsvar igjen. Om nødvendig skal den 

trekke tillatelsen tilbake. 

6.  Eventuelle uenigheter mellom godkjenningsmyndighetene 

i de forskjellige medlemsstatene i forbindelse med tillatelsen 

nevnt i nr. 2 annet ledd skal meldes til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å løse uenigheten, 

herunder om nødvendig kreve tilbakekalling av tillatelsen, etter 

å ha rådført seg med godkjenningsmyndighetene. 

7.  Inntil listen nevnt i artikkel 45 nr. 2 er utarbeidet, kan 

medlemsstatene beholde nasjonale bestemmelser vedrørende 

deler eller utstyr som kan påvirke korrekt funksjon av systemer 

som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller 

miljøprestasjon. 

Artikkel 47 

Tilbakekalling av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  Dersom en produsent som er tildelt en EU-typegod-

kjenning av hele kjøretøyer, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 765/2008 er forpliktet til å tilbakekalle kjøretøyer som er 

brakt i omsetning eller registrert, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet som er montert på kjøretøyet, 

utgjør en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, eller fordi en del som ikke er underlagt noen 

bestemte krav i henhold til typegodkjenningsregelverket, utgjør 

en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller miljøvern, skal 

denne produsenten umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som gav kjøretøyet godkjenning. 

2.  Dersom en produsent av systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er tildelt en EU-typegodkjenning, 

i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 er forpliktet til å 

tilbakekalle systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som er brakt i omsetning, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi de utgjør en alvorlig risiko 

for sikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, skal produsenten umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndigheten som gav godkjenningen. 

3.  Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten 

foreslå et sett med egnede løsninger for å nøytralisere den 

alvorlige risikoen nevnt i nr. 1 og 2. Godkjenningsmyndigheten 

skal omgående underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om de foreslåtte løsningene. 

Godkjenningsmyndighetene skal sikre at løsningene iverksettes 

effektivt i deres respektive medlemsstater. 

4.  Dersom den aktuelle godkjenningsmyndigheten anser 

løsningene som utilstrekkelige eller anser at de ikke blir 

iverksatt raskt nok, skal den omgående underrette god-

kjenningsmyndigheten som gav EU-typegodkjenningen  
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Godkjenningsmyndigheten som gav EU-typegodkjenningen, 

skal så underrette produsenten. Dersom produsenten ikke 

foreslår og iverksetter effektive korrigerende tiltak, skal 

godkjenningsmyndigheten som gav EU-typegodkjenningen, 

treffe alle nødvendige beskyttelsestiltak, herunder tilbake-

kalling av EU-typegodkjenningen. Ved tilbakekalling av EU-

typegodkjenningen skal godkjenningsmyndigheten innen en 

måned etter slik tilbakekalling, underrette produsenten, god-

kjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen ved rekommandert brev eller på tilsvarende 

elektronisk måte. 

Artikkel 48 

Underretning om beslutninger og klageadgang 

1.  Alle beslutninger som treffes i henhold til denne 

forordning, og alle beslutninger som nekter eller trekker tilbake 

EU-typegodkjenning, eller nekter registrering, forbyr eller 

begrenser å bringe i omsetning, registrere eller ta i bruk et 

kjøretøy, eller krever at et kjøretøy trekkes tilbake fra markedet, 

skal i detalj angi hvilke årsaker som ligger til grunn for disse 

beslutningene. 

2.  Enhver slik beslutning skal meddeles den berørte part, 

med opplysning om den klageadgangen som foreligger i 

henhold til gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat, og 

om fristene for slik klage. 

KAPITTEL XIII 

INTERNASJONALE REGLER 

Artikkel 49 

UN-ECE-reglementer som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  UN-ECE-reglementer eller endringer av disse som 

Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt, og som er 

oppført i vedlegg I til denne forordning eller i de delegerte 

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, skal 

inngå i kravene til EU-typegodkjenning av et kjøretøy. 

2.  Medlemsstatenes godkjenningsmyndigheter skal godta 

godkjenninger som er gitt i samsvar med UN-ECE-regle-

mentene nevnt i nr. 1, og eventuelt relevante godkjennings-

merker, istedenfor tilsvarende godkjenninger og godkjennings-

merker gitt i samsvar med denne forordning og de delegerte 

rettsaktene som er vedtatt i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom Unionen har stemt for et UN-ECE-reglement eller 

endringer av det med henblikk på EU-typegodkjenning av 

kjøretøyer, skal Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i 

samsvar med artikkel 71 for å gjøre UN-ECE-reglementet eller 

endringene av det obligatoriske, og for å endre vedlegg I til 

denne forordning eller endre de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, etter hva som er relevant. 

Den delegerte rettsakten skal angi datoene for obligatorisk 

anvendelse av UN-ECE-reglementet eller av endringene av det, 

og skal eventuelt omfatte overgangsbestemmelser. 

Kommisjonen skal vedta særlige delegerte rettsakter som angir 

den obligatoriske anvendelsen av UN-ECE-reglementer. 

Artikkel 50 

Godkjenning av OECD-prøvingsrapporter med henblikk 

på EU-typegodkjenning 

1.  Dersom det i denne forordning vises til OECD-

regelverket, kan EU-typegodkjenning, uten at det berører de 

andre kravene i denne forordning, bygge på den fullstendige 

prøvingsrapporten som er utstedt på grunnlag av OECDs 

standardregelverk, som alternativ til prøvingsrapportene 

utarbeidet i henhold til denne forordning eller de delegerte 

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning. 

2.  For å kunne godtas med henblikk på EU-typegodkjenning 

skal OECD-prøvingsrapporten nevnt i nr. 1 ha vært godkjent i 

samsvar med tillegg 1 til OECD-rådets vedtak av februar 2012 

om revisjon av OECDs standardregelverk for den offisielle 

prøvingen av jordbruks- og skogbrukstraktorer, med endringer. 

KAPITTEL XIV 

FRAMLEGGING AV TEKNISKE OPPLYSNINGER 

Artikkel 51 

Opplysninger beregnet på brukere 

1.  I forbindelse med de opplysningene som er fastsatt i 

denne forordning, eller i de delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

kan ikke produsenten framlegge tekniske opplysninger som 

avviker fra de opplysningene godkjenningsmyndigheten har 

godkjent. 

2.  Dersom en delegert rettsakt eller en gjennomførings-

rettsakt som er vedtatt i henhold til denne forordning, fastsetter 

det, skal produsenten stille alle relevante opplysninger og all 

nødvendig veiledning til rådighet for brukerne med beskrivelse 

av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for bruken av et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2, skal framlegges på det eller 

de offisielle språkene i den medlemsstaten der kjøretøyet skal 

bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk. De skal gis etter 

avtale med godkjenningsmyndigheten i brukerveiledningen.  
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Artikkel 52 

Opplysninger beregnet på produsenter av komponenter 

eller separate tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal stille alle opplysninger, 

herunder eventuelt tegninger nevnt i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, og som er nødvendige for EU-typegodkjenning av 

komponenter eller separate tekniske enheter eller for en 

tillatelse i henhold til artikkel 45, til rådighet for produsenter av 

komponenter eller separate tekniske enheter. 

Kjøretøyprodusenten kan pålegge produsentene av kompo-

nenter eller separate tekniske enheter en bindende avtale for å 

bevare fortroligheten til opplysninger som ikke er offentlig 

tilgjengelige, herunder opplysninger i forbindelse med 

immaterialrett. 

2.  En produsent av komponenter eller separate tekniske 

enheter skal, i egenskap av å være innehaver av et EU-typegod-

kjenningsdokument som i samsvar med artikkel 26 nr. 4 

omfatter bruksbegrensninger eller særlige monteringsvilkår 

eller begge deler, gi kjøretøyprodusenten alle detaljerte opp-

lysninger om dette. 

Dersom en delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne 

forordning fastsetter det, skal produsenten av komponenter eller 

separate tekniske enheter sammen med de produserte 

komponentene eller separate tekniske enhetene framlegge 

instruksjoner om bruksbegrensninger eller særlige monterings-

vilkår eller begge deler. 

KAPITTEL XV 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG 

VEDLIKEHOLD 

Artikkel 53 

Produsentenes plikter 

1.  Produsentene skal på lett og raskt tilgjengelige nettsteder 

og i et standardisert format uten forskjellsbehandling gi 

autoriserte forhandlere, reparatører og uavhengige operatører 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer. Denne plikten gjelder ikke dersom et kjøretøy er 

godkjent som et kjøretøy produsert i små serier. 

Programvare som er kritisk for at systemer for sikkerhets- og 

miljøkontroll skal fungere etter hensikten, kan beskyttes mot 

ikke-autoriserte inngrep. Ethvert inngrep i disse systemene som 

er nødvendig for reparasjon og vedlikehold, eller som er 

tilgjengelig for autoriserte forhandlere eller godkjente 

reparatører, skal også uten forskjellsbehandling være til-

gjengelig for uavhengige operatører. 

2.  Inntil Kommisjonen har vedtatt et standardisert format for 

å gi opplysningene nevnt i nr. 1, skal disse opplysningene 

gjøres tilgjengelige på en konsekvent måte slik at de kan 

behandles av uavhengige operatører med en rimelig innsats. 

Produsentene skal uten forskjellsbehandling gi autoriserte 

forhandlere, reparatører og uavhengige operatører tilgang til 

opplæringsmateriale og relevante arbeidsverktøyer. Slik tilgang 

skal eventuelt omfatte tilstrekkelig opplæring med hensyn til 

nedlasting av programvare, behandling av diagnostiske 

feilkoder og bruk av arbeidsverktøyer. 

3.  Med forbehold for nr. 1 skal opplysningene nevnt der 

omfatte: 

a)  traktortype og -modell, 

b)  et utvetydig understellsnummer, 

c)  servicehåndbøker, herunder reparasjons- og vedlikeholds-

registre og vedlikeholdsplaner, 

d)  tekniske håndbøker og tekniske meldinger, 

e)  dele- og diagnostiseringsopplysninger (for eksempel laveste 

og høyeste teoretiske verdier for målinger), 

f)  koplingsskjemaer, 

g)  feilsøkingskoder (herunder produsentspesifikke koder), 

h)  alle opplysninger som trengs for å installere ny eller 

oppdatert programvare på et nytt kjøretøy eller en ny 

kjøretøytype (for eksempel programvarens delenummer), 

i)  opplysninger gitt om og ved hjelp av egne verktøy og eget 

utstyr, 

j)  dataregistreringsopplysninger, prøvingsdata og all annen 

teknisk informasjon (for eksempel toveis overvåkingsdata, 

dersom det er relevant for den teknologien som brukes), 

k)  standardiserte arbeidsenheter eller frister for reparasjons- og 

vedlikeholdsoppgaver, dersom de gjøres tilgjengelige for 

produsentenes autoriserte forhandlere og reparatører enten 

direkte eller via en tredjemann. 

4.  Autoriserte forhandlere eller reparatører innen distribu-

sjonssystemet til en bestemt kjøretøyprodusent skal anses som 

en uavhengig operatør for denne forordnings formål, dersom 

disse yter reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for kjøretøyer 

som omfattes av en annen kjøretøyprodusents distribusjons-

system, som de ikke er medlemmer av. 

5.  Opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

skal alltid være tilgjengelige, bortsett fra når det er behov for 

vedlikehold av informasjonssystemet.  
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6.  Når det gjelder framstilling av og service på OBD-

kompatible reserve- eller servicedeler samt diagnostiserings-

verktøy og prøvingsutstyr, skal produsentene uten forskjells-

behandling gi relevante opplysninger om egendiagnosesystemet 

og reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer til alle berørte parter 

som framstiller eller reparerer deler, diagnostiseringsverktøy 

eller prøvingsutstyr. 

7.  Når det gjelder utforming og framstilling av motor-

vognutstyr til kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, skal 

produsentene uten forskjellsbehandling gi relevante opp-

lysninger om egendiagnosesystemet og reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer til alle berørte parter som framstiller, 

installerer eller reparerer utstyr til kjøretøyer som bruker 

alternativt drivstoff. 

8.  Når produsenten søker om EU-typegodkjenning eller 

nasjonal typegodkjenning, skal vedkommende godtgjøre 

overfor godkjenningsmyndigheten at denne forordning blir 

overholdt når det gjelder de opplysningene som kreves i 

henhold til denne artikkel. 

Dersom slike opplysninger ikke er tilgjengelige eller ikke er i 

samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, og som har anvendelse på det tidspunktet det søkes 

om EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, skal 

produsenten framlegge disse opplysningene innen seks måneder 

fra tidspunktet for godkjenningen. 

Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsrettsakt for å 

fastsette en mal for et sertifikat for tilgang til opplysninger om 

egendiagnosesystemet og reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet, som overfor godkjenningsmyndigheten gir slikt 

bevis på samsvar. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 69 nr. 2. 

9.  Dersom slikt samsvarsbevis ikke er framlagt innen fristen 

nevnt i nr. 8 annet ledd, skal godkjenningsmyndigheten treffe 

egnede tiltak for å sikre samsvar. 

10.  Produsenten skal gjøre senere endringer av og tillegg til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig på produsentens nettsteder, samtidig som de gjøres 

tilgjengelig for autoriserte reparatører. 

11.  Dersom reparasjons- og vedlikeholdsregistrene for et 

kjøretøy oppbevares i en sentral database som tilhører kjøretøy-

produsenten eller forvaltes på vegne av denne, skal uavhengige 

reparatører ha tilgang til slike registre omkostningsfritt og skal 

kunne registrere opplysninger om reparasjons- og vedlikeholds-

arbeid som de har utført. 

12.  Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 71 som fastsetter nærmere 

opplysninger om kravene med hensyn til tilgang til opp-

lysninger om vedlikehold og reparasjon, særlig tekniske 

spesifikasjoner om hvordan opplysninger om vedlikehold og 

reparasjon skal framlegges. 

13.  Kommisjonen skal ved hjelp av de delegerte rettsaktene 

nevnt i nr. 12 foreta en forholdsmessig tilpasning av opp-

lysningskravene fastsatt i denne artikkel, herunder de tekniske 

spesifikasjonene om hvordan opplysninger skal framlegges, 

særlig når det gjelder de spesifikke tilfellene der produsentens 

produksjonsvolum av den aktuelle kjøretøytypen er relativt 

liten, idet det tas hensyn til grensene for kjøretøyer i små serier 

som fastsatt i vedlegg II. I behørig begrunnede tilfeller kan slik 

tilpasning medføre et unntak fra kravet om å gi opplysninger i 

et standardisert format. En mulig tilpasning eller et mulig 

unntak skal i alle tilfeller sikre at målene i denne artikkel  

kan nås. 

Artikkel 54 

Forpliktelser dersom det er flere 

typegodkjenningsinnehavere 

Når det gjelder trinnvis typegodkjenning, blandet typegod-

kjenning og etappevis typegodkjenning, er den produsenten 

som er ansvarlig for den respektive typegodkjenningen, også 

ansvarlig for å sende reparasjonsopplysninger om det bestemte 

systemet, den bestemte komponenten eller separate tekniske 

enheten eller for den bestemte etappen til både sluttprodusenten 

og til uavhengige operatører. 

Sluttprodusenten er ansvarlig for å gi opplysninger om hele 

kjøretøyet til uavhengige operatører. 

Artikkel 55 

Avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

1.  Produsentene kan pålegge rimelige og forholdsmessige 

avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, arbeidsverktøyer og opplæringskurs 

som omfattes av denne forordning. En avgift skal ikke anses 

som rimelig eller forholdsmessig dersom den er til hinder for 

slik tilgang ved at den ikke tar i betraktning i hvilket omfang 

den uavhengige operatøren benytter opplysningene. 

2.  Produsentene skal på daglig, månedlig og årlig basis gjøre 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig, med avgifter for tilgang til slike opplysninger som 

varierer i samsvar med de respektive tidsperiodene som det gis 

tilgang for.  
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Artikkel 56 

Forum for tilgang til opplysninger om kjøretøyer 

Anvendelsesområdet for virksomheten som utøves av forumet 

for tilgang til opplysninger om kjøretøyer opprettet i samsvar 

med artikkel 13 nr. 9 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(1) skal utvides til kjøretøyene omfattet av denne 

forordning. 

På grunnlag av bevis for tilsiktet eller utilsiktet misbruk av 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet skal forumet nevnt i første ledd gi 

Kommisjonen råd om tiltak for å hindre slik misbruk av 

opplysninger. 

KAPITTEL XVI 

UTPEKING AV OG UNDERRETNING OM TEKNISKE 

INSTANSER 

Artikkel 57 

Krav som gjelder tekniske instanser 

1.  Utpekende godkjenningsmyndigheter skal før de utpeker 

en teknisk instans i henhold til artikkel 59, sikre at den tekniske 

instansen oppfyller kravene fastsatt i artikkel 2-9 i denne 

artikkel. 

2.  Med forbehold for artikkel 60 nr. 1 skal det opprettes en 

teknisk instans i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og den skal være en juridisk person. 

3.  En teknisk instans skal være en tredjemann som er 

uavhengig av prosessen med å konstruere, produsere, levere 

eller vedlikeholde kjøretøyet, systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten den vurderer. 

Et organ som tilhører en sammenslutning av foretak eller en 

yrkessammenslutning som representerer foretak som deltar i 

konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller 

vedlikehold av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som organet vurderer, prøver eller inspiserer, 

kan anses for å oppfylle kravene i første ledd, forutsatt at det er 

godtgjort at organet er uavhengig og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4.  En teknisk instans, dens øverste ledelse og det personalet 

som er ansvarlig for å utføre de virksomhetskategoriene som de 

er utpekt til i samsvar med artikkel 59 nr. 1, skal ikke være 

  

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

konstruktør, produsent eller leverandør av eller den som 

vedlikeholder de kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene som de vurderer, og skal heller ikke 

representere parter som er engasjert i denne virksomheten. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter nevnt i nr. 3 i 

denne artikkel som er nødvendig for driften av den tekniske 

instansen eller bruken av slike kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter eller separate tekniske enheter for personlige formål. 

En teknisk instans skal sikre at dens datterforetaks eller 

underleverandørs virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten ved de virksomhetskategori-

ene som den er utpekt til. 

5.  En teknisk instans og dens personale skal utføre de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til, med den høyeste 

grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske 

kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være 

utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av 

økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller 

resultatene av deres vurderingsvirksomhet, særlig slik press 

eller påvirkning som kommer fra personer eller grupper av 

personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten. 

6.  En teknisk instans skal være i stand til å utføre alle 

virksomhetskategorier som den er utpekt til i samsvar med 

artikkel 59 nr. 1, ved at den på tilfredsstillende måte overfor 

dens utpekende godkjenningsmyndighet kan dokumentere at 

den har: 

a)  personale med hensiktsmessige ferdigheter, spesifikk 

teknisk kunnskap og yrkesrettet opplæring samt til-

strekkelig og relevant erfaring til å utføre oppgaven, 

b)  beskrivelser av framgangsmåtene som er relevante for de 

virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, 

idet det sikres klarhet i disse framgangsmåtene og at de kan 

gjenskapes, 

c)  framgangsmåter for utøvelsen av de virksomhets-

kategoriene som den søker om å bli utpekt til, som tar 

behørig hensyn til hvor kompleks den/det aktuelle 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller separate 

tekniske enhetens teknologi er, samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg, og 

d)  midler som er nødvendige for på en hensiktsmessig måte å 

utføre de oppgavene som er knyttet til de virksomhets-

kategoriene som den søker om å bli utpekt til, og at den har 

tilgang til alt nødvendig utstyr eller nødvendige anlegg. 

I tillegg skal den overfor den utpekende godkjennings-

myndigheten dokumentere at den overholder standardene 

fastsatt i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 61, som er relevante for de virksomhetskategoriene 

som den er utpekt til.  
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7.  Det skal garanteres at den tekniske instansen, deres 

øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartiske. De skal 

ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres 

uavhengighet eller integritet i forbindelse med de virksomhets-

kategoriene som de er utpekt til. 

8.  Tekniske instanser skal tegne ansvarsforsikring knyttet til 

sin virksomhet, med mindre medlemsstaten påtar seg 

erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning, eller 

medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

9.  Den tekniske instansens personale skal ha taushetsplikt 

med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de 

utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning eller 

internrettslige bestemmelser som gjennomfører den, unntatt 

overfor den utpekende godkjenningsmyndigheten, eller dersom 

unionsretten eller nasjonal lovgivning krever det. Eiendoms-

retten skal beskyttes. 

Artikkel 58 

Tekniske instansers datterforetak og underleverandører 

1.  De tekniske instansene kan overdra noe av den 

virksomheten som de er utpekt til i samsvar med artikkel 59  

nr. 1, eller la slik virksomhet bli utøvd av et datterforetak,  

bare dersom den utpekende godkjenningsmyndigheten har 

godkjent det. 

2.  Dersom en teknisk instans overdrar bestemte oppgaver 

knyttet til de virksomhetskategoriene som den er utpekt til, eller 

benytter seg av et datterforetak, skal den sikre at 

underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene 

definert i artikkel 57, og skal underrette den utpekende 

godkjenningsmyndigheten om dette. 

3.  De tekniske instansene skal påta seg det fulle ansvaret for 

de oppgavene som utføres av deres underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

4.  De tekniske instansene skal kunne stille til rådighet for 

den utpekende godkjenningsmyndigheten de relevante 

dokumentene om vurderingen av underleverandørens eller 

datterforetakets kvalifikasjoner og hvilke oppgaver de har 

utført. 

Artikkel 59 

Utpeking av tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal utpekes til én eller flere av 

følgende fire virksomhetskategorier, avhengig av ansvars-

område: 

a)  kategori A: tekniske instanser som ved egne anlegg utfører 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg I, 

b)  kategori B: tekniske instanser som fører tilsyn med 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg I, dersom slike prøvinger er utført ved 

produsentens anlegg eller en tredjemanns anlegg, 

c)  kategori C: tekniske instanser som regelmessig vurderer og 

overvåker produsentens framgangsmåter for å kontrollere 

produksjonssamsvar, 

d)  kategori D: tekniske instanser som fører tilsyn med eller 

utfører prøvinger eller inspeksjoner i forbindelse med 

overvåkingen av produksjonssamsvar. 

2.  En godkjenningsmyndighet kan utpekes som teknisk 

instans for én eller flere av virksomhetene nevnt i nr. 3. 

3.  Andre tekniske instanser i tredjestater enn dem som er 

utpekt i samsvar med artikkel 60, kan meldes i henhold til 

artikkel 63, men bare dersom slik godtaking av tekniske 

instanser er fastsatt ved en bilateral avtale mellom Unionen og 

den berørte tredjestaten. Dette skal ikke hindre en teknisk 

instans som er etablert i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 57 nr. 2, i å etablere 

datterforetak i tredjestater, forutsatt at datterforetakene ledes 

direkte og styres av den utpekte tekniske instansen. 

Artikkel 60 

Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

1.  En akkreditert intern teknisk instans hos en produsent kan 

utpekes bare til virksomhet i kategori A som gjelder tekniske 

krav der egenprøving er tillatt i henhold til en delegert rettsakt 

vedtatt i henhold til denne forordning. Denne tekniske instansen 

skal utgjøre en atskilt og egen del av foretaket og skal ikke 

delta i konstruksjon, produksjon, levering eller vedlikehold av 

de kjøretøyene, systemene, komponentene eller separate 

tekniske enhetene som den vurderer. 

2.  En akkreditert intern teknisk instans skal oppfylle 

følgende krav: 

a)  I tillegg til å være utpekt av godkjenningsmyndigheten i en 

medlemsstat skal den være akkreditert av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan som definert i nr. 11 i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 og etter standardene og 

framgangsmåtene nevnt i artikkel 61 i denne forordning.  
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b)  Den akkrediterte interne tekniske instansen og dens 

personale skal være organisatorisk atskilt fra foretaket som 

de utgjør en del av, og ha rapporteringsmetoder som sikrer 

at de er upartiske og dokumentere dette overfor det 

relevante nasjonale akkrediteringsorganet. 

c)  Verken den akkrediterte interne tekniske instansen eller 

dens personale skal delta i virksomhet som kan være i strid 

med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til. 

d)  Den akkrediterte interne tekniske instansen skal yte sine 

tjenester bare overfor det foretaket som den utgjør en del 

av. 

3.  En akkreditert intern teknisk instans trenger ikke å meldes 

til Kommisjonen med hensyn til artikkel 63, men opplysninger 

om dens akkreditering skal på anmodning fra vedkommende 

myndighet gis av det foretaket som den utgjør en del av, eller 

av det nasjonale akkrediteringsorganet til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten. 

Artikkel 61 

Framgangsmåte for kvalitetsstandarder for og vurdering av 

tekniske instanser 

For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye 

nivået for kvalitetsstandarder i alle medlemsstater, skal 

Kommisjonen bemyndiges til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 71 vedrørende de standardene som de 

tekniske instansene skal oppfylle, samt framgangsmåten for 

vurdering av dem i samsvar med artikkel 62 og akkrediteringen 

av dem i samsvar med artikkel 60. 

Artikkel 62 

Vurdering av tekniske instansers kvalifikasjoner 

1.  Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal utarbeide 

en vurderingsrapport som dokumenterer at kandidaten til 

teknisk instans er vurdert med henblikk på oppfyllelse av 

kravene i denne forordning og de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning. Rapporten kan omfatte et 

akkrediteringsdokument utstedt av et akkrediteringsorgan. 

2.  Vurderingen som rapporten nevnt i nr. 1 bygger på, skal 

foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i en delegert 

rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 61. Vurderingsrapporten 

skal revideres minst hvert tredje år. 

3.  Vurderingsrapporten skal oversendes Kommisjonen på 

anmodning. Dersom vurderingen ikke bygger på et akkredi-

teringsdokument utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som attesterer at den tekniske instansen oppfyller kravene i 

denne forordning, skal i slike tilfeller den utpekende 

godkjenningsmyndigheten framlegge for Kommisjonen 

underlagsdokumenter som attesterer den tekniske instansens 

kvalifikasjoner og de ordningene som er iverksatt for å sikre at 

den tekniske instansen overvåkes regelmessig av den utpekende 

godkjenningsmyndigheten, og som oppfyller kravene i denne 

forordning og de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning. 

4.  En godkjenningsmyndighet som har til hensikt å bli utpekt 

som teknisk instans i samsvar med artikkel 59 nr. 2, skal 

dokumentere samsvar gjennom en vurdering foretatt av 

revisorer som er uavhengige med hensyn til den virksomheten 

som vurderes. Slike revisorer kan være fra samme organisasjon, 

forutsatt at de administreres uavhengig av personale som deltar 

i den virksomheten som vurderes. 

5.  En akkreditert intern teknisk instans skal overholde de 

relevante bestemmelsene i denne artikkel. 

Artikkel 63 

Framgangsmåter for underretning 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn, 

adresse, herunder elektronisk adresse, ansvarlige personer og 

virksomhetskategori for hver tekniske instans de har utpekt, 

samt alle senere endringer av disse utpekingene. Underretnin-

gen skal angi hvilke emner oppført i vedlegg I de tekniske 

instansene er utpekt for. 

2.  En teknisk instans kan drive virksomhetene nevnt i 

artikkel 59 nr. 1 på vegne av den utpekende godkjennings-

myndigheten bare dersom den på forhånd er meldt til 

Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Samme tekniske instans kan utpekes av flere utpekende 

godkjenningsmyndigheter og meldes av disse utpekende 

godkjenningsmyndighetenes medlemsstater, uavhengig av 

hvilken eller hvilke kategorier av virksomheter den vil drive i 

samsvar med artikkel 59 nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal underrettes om senere relevante 

endringer av utpekingen. 

5.  Dersom en bestemt organisasjon eller et vedkommende 

organ som utfører en virksomhet som ikke er oppført i artikkel 

59 nr. 1, skal utpekes i henhold til en rettsakt oppført i vedlegg 

I, skal underretningen gis i samsvar med denne artikkel. 

6.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over og opplysninger om de tekniske instansene som er meldt i 

samsvar med denne artikkel.  
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Artikkel 64 

Endringer av utpekinger 

1.  Dersom en utpekende godkjenningsmyndighet har 

fastslått eller er blitt underrettet om at en teknisk instans som er 

utpekt av den, ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning, eller at den ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

nevnte utpekende myndighet enten begrense, midlertidig 

oppheve eller trekke tilbake utpekingen, avhengig av hvor 

alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. Medlemsstaten som har meldt denne tekniske 

instansen, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Kommisjonen skal endre de offentliggjorte opplysningene 

nevnt i artikkel 63 nr. 6 tilsvarende. 

2.  Ved begrensning, midlertidig oppheving eller tilbake-

trekking av utpekingen eller dersom den tekniske instansen har 

opphørt med sin virksomhet, skal den utpekende god-

kjenningsmyndigheten treffe egnede tiltak for å sikre at den 

tekniske instansens arkiver enten blir behandlet av en annen 

teknisk instans, eller stilles til rådighet for utpekende 

godkjenningsmyndighet eller for markedstilsynsmyndighetene 

dersom de ber om det. 

Artikkel 65 

Spørsmål vedrørende tekniske instansers kvalifikasjoner 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle tilfeller der den er i tvil 

eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kvalifikasjonene til en teknisk instans eller om hvorvidt den 

fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret den er pålagt. 

2.  Den utpekende godkjenningsmyndighetens medlemsstat 

skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om 

grunnlaget for utpekingen eller opprettholdelsen av utpekingen 

av den aktuelle tekniske instansen. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at en teknisk instans ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

utpekingen, skal den underrette den utpekende godkjennings-

myndighetens medlemsstat om dette, med sikte på i samarbeid 

med den aktuelle medlemsstaten å fastsette nødvendige 

korrigerende tiltak, og skal anmode den om å treffe disse 

korrigerende tiltakene, herunder om nødvendig tilbaketrekking 

av utpekingen. 

Artikkel 66 

Krav til tekniske instansers virksomhet 

1.  De tekniske instansene skal utføre de virksomhets-

kategoriene som de er utpekt til på vegne av utpekende 

godkjenningsmyndighet og i samsvar med vurderingen og 

prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning og rettsaktene 

oppført i vedlegg I. 

De tekniske instansene skal føre tilsyn med eller utføre de 

prøvingene som kreves for godkjenning, eller de inspeksjonene 

som er angitt i denne forordning eller i en av rettsaktene oppført 

i vedlegg I, med mindre alternative framgangsmåter er tillatt. 

De tekniske instansene skal ikke utføre prøvinger, vurderinger 

eller inspeksjoner som de ikke er utpekt til av sin god-

kjenningsmyndighet. 

2.  De tekniske instansene skal til enhver tid 

a)  la sin utpekende godkjenningsmyndighet eventuelt være til 

stede under samsvarsvurderingen, og 

b)  med forbehold for artikkel 57 nr. 9 og artikkel 67 på 

anmodning gi sin utpekende godkjenningsmyndighet 

opplysninger om sine virksomhetskategorier som hører inn 

under denne forordnings anvendelsesområde. 

3.  Dersom en teknisk instans konstaterer at en produsent 

ikke har oppfylt kravene i denne forordning, skal den rapportere 

dette til den utpekende godkjenningsmyndigheten, med sikte på 

at den utpekende godkjenningsmyndigheten skal kreve at 

produsenten treffer egnede korrigerende tiltak og følgelig ikke 

utsteder et typegodkjenningsdokument, med mindre de egnede 

korrigerende tiltakene er truffet på en måte som kan godkjennes 

av godkjenningsmyndigheten. 

4.  Dersom en teknisk instans som handler på vegne av den 

utpekende godkjenningsmyndigheten, ved overvåking av 

produksjonssamsvar etter utstedelse av et typegodkjennings-

dokument konstaterer at et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet ikke lenger oppfyller kravene i 

denne forordning, skal den rapportere dette til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten. Godkjenningsmyndigheten skal 

treffe egnede tiltak som fastsatt i artikkel 28. 

Artikkel 67 

Opplysningskrav til tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal underrette sin utpekende 

godkjenningsmyndighet om følgende: 

a)  eventuelt manglende samsvar som kan kreve en nektelse, 

begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av 

et typegodkjenningsdokument, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene 

for utpeking, 

c)  alle anmodninger om opplysninger som de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene vedrørende deres virksomhet. 

2.  På anmodning fra sin utpekende godkjenningsmyndighet 

skal de tekniske instansene gi opplysninger om virksomheten 

som utføres innenfor det området de er utpekt til, og all annen 

virksomhet som er utført, herunder virksomhet og under-

leveranser over landegrensene.  
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KAPITTEL XVII 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG DELEGERTE 

RETTSAKTER 

Artikkel 68 

Gjennomføringsrettsakter 

Med henblikk på å nå målene i denne forordning og for å kunne 

fastsette ensartede vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning skal Kommisjonen etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 69 nr. 2 vedta gjennom-

føringsrettsakter som fastsetter følgende gjennomføringstiltak: 

a)  modeller for opplysningsdokumentet og opplysnings-

mappen nevnt i artikkel 22, 

b)  nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdoku-

menter nevnt i artikkel 24 nr. 4, 

c)  modellen for EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i 

artikkel 25 nr. 2, 

d)  modellen for prøvingsresultatarket vedlagt EU-typegod-

kjenningsdokumentet nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a), 

e)  modellen for listen over gjeldende krav eller rettsakter 

nevnt i artikkel 25 nr. 6, 

f)  de allmenne kravene til formatet på prøvingsrapporten 

nevnt i artikkel 27 nr. 1, 

g)  modellen for samsvarssertifikatet nevnt i artikkel 33 nr. 2, 

h)  modellen for EU-typegodkjenningsmerket nevnt i  

artikkel 34, 

i)  tillatelsene til å gi EU-typegodkjenninger som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper nevnt i artikkel 35 nr. 3, 

j)  modellene for typegodkjenningsdokument og samsvars-

sertifikat med hensyn til ny teknologi eller nye prinsipper 

nevnt i artikkel 35 nr. 4, 

k)  tillatelsene som gir medlemsstatene mulighet til å utvide 

typegodkjenningen nevnt i artikkel 36 nr. 2, 

l)  listen over deler eller utstyr nevnt i artikkel 45 nr. 2, 

m) modellen og nummereringssystemet for sertifikatet nevnt i 

artikkel 46 nr. 3 samt alle aspekter i forbindelse med 

framgangsmåten for tillatelse nevnt i nevnte artikkel, 

n) modellen for sertifikatet som overfor godkjennings-

myndigheten gir bevis på samsvar som nevnt i artikkel 53 

nr. 8. 

Artikkel 69 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av «Den tekniske komité for 

landbrukskjøretøyer» (TC-AV). Nevnte komité er en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom Komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 70 

Endring av vedleggene 

Med forbehold for de andre bestemmelsene i denne forordning 

vedrørende endringen av dens vedlegg gis Kommisjonen også 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

71 for endring av vedlegg I med sikte på å innføre henvisninger 

til rettsakter og ta hensyn til rettelser. 

Artikkel 71 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 

17 nr. 5, artikkel 18 nr. 4, artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, 

artikkel 27 nr. 6, artikkel 28 nr. 6, artikkel 45 nr. 4, artikkel 49 

nr. 3, artikkel 53 nr. 12, artikkel 61 og artikkel 70 gis 

Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra 22. mars 2013. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 5, 

artikkel 18 nr. 4, artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, artikkel 27 

nr. 6, artikkel 28 nr. 6, artikkel 45 nr. 4, artikkel 49 nr. 3, 

artikkel 53 nr. 12, artikkel 61 og artikkel 70 kan tilbakekalles 

når som helst av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning 

om tilbakekalling innebærer at den delegeringen av myndighet 

som er angitt i beslutningen, opphører. Tilbakekallingen trer i 

kraft dagen etter den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende eller på et senere tidspunkt som angis i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av eventuelle delegerte rettsakter 

som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar 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 17 nr. 5, 

artikkel 18 nr. 4, artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, artikkel 27 

nr. 6, artikkel 28 nr. 6, artikkel 45 nr. 4, artikkel 49 nr. 3, 

artikkel 53 nr. 12, artikkel 61 og artikkel 70 trer i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelser 

mot den innen to måneder fra den dag da rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller før utløpet av nevnte 

tidsrom, dersom både Europaparlamentet og Rådet har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

Nevnte tidsrom kan forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

KAPITTEL XVIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 72 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner ved markeds-

deltakeres overtredelse av denne forordning og de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning. De skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen  

23. mars 2015, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om eventuelle senere endringer som påvirker disse 

bestemmelsene. 

2. De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner, 

skal omfatte 

a)  framlegging av falske erklæringer under framgangsmåtene 

for godkjenning eller under framgangsmåter som fører til en 

tilbakekalling, 

b)  forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning eller 

samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk, 

c)  tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifi-

kasjoner som vil kunne føre til tilbakekalling, nektelse eller 

tilbaketrekking av typegodkjenning, 

d)  bruk av manipulasjonsinnretninger, 

e)  nektelse av tilgang til opplysninger, 

f)  markedsdeltakere som gjør kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter eller separate tekniske enheter som er underlagt 

godkjenning, tilgjengelig på markedet uten slik god-

kjenning, eller som forfalsker dokumenter eller merking 

med slik hensikt. 

Artikkel 73 

Overgangsbestemmelser 

1.  Med forbehold for andre bestemmelser i denne forordning 

skal denne forordning ikke ugyldiggjøre noen EU-

typegodkjenning gitt til kjøretøyer eller til systemer, kompo-

nenter eller separate tekniske enheter før 1. januar 2016. 

2.  Godkjenningsmyndighetene skal fortsatt gi utvidelse av 

godkjenninger av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter nevnt i nr. 1, i samsvar med direktiv 

2003/37/EF og alle andre direktiver oppført i artikkel 76 nr. 1. 

Slike godkjenninger skal imidlertid ikke brukes i den hensikt å 

oppnå typegodkjenning av hele kjøretøyer i henhold til denne 

forordning. 

3.  Som unntak fra denne forordning kan nye systemer, 

komponenter, separate tekniske enheter eller kjøretøyer av 

typer som har fått typegodkjenning av hele kjøretøyer i henhold 

til direktiv 2003/37/EF, fortsatt registreres, bringes i omsetning 

eller tas i bruk fram til 31. desember 2017. Nye kjøretøyer av 

typer som ikke var underlagt typegodkjenning i henhold til 

direktiv 2003/37/EF, kan også fortsatt registreres eller tas i bruk 

innen denne datoen i samsvar med medlemsstatens lovgivning 

for ibruktaking eller registrering. 

I slike tilfeller skal nasjonale myndigheter ikke forby, begrense 

eller hindre at kjøretøyer som er i samsvar med den godkjente 

typen, registreres, bringes i omsetning eller tas i bruk. 

Artikkel 74 

Rapport 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2019 underrette 

Kommisjonen om anvendelsen av de framgangsmåtene for 

typegodkjenning som er fastsatt i denne forordning. 

2.  På grunnlag av opplysningene gitt i henhold til nr. 1 skal 

Kommisjonen innen 31. desember 2020 framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne 

forordning. 

Artikkel 75 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2022 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om emnene nevnt  

i nr. 3. 

2.  Rapporten skal bygge på rådspørring av relevante berørte 

parter og skal ta hensyn til eksisterende, tilknyttede europeiske 

og internasjonale standarder. 

3.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2021 oversende 

Kommisjonen: 

a)  antallet individuelle godkjenninger som de nasjonale 

myndighetene i vedkommende medlemsstat etter 1. januar 

2016 har gitt per år til kjøretøyer som er omfattet av denne 

forordning, før deres første registrering,  
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b)  hvilke nasjonale kriterier slike godkjenninger ble bygd på, i 

den grad disse kriteriene avvek fra de kravene som er 

obligatoriske for EU-typegodkjenning. 

4.  Rapporten skal eventuelt ledsages av forslag til regelverk, 

og skal undersøke medtakelsen av individuelle godkjenninger i 

denne forordning på grunnlag av harmoniserte krav. 

Artikkel 76 

Oppheving 

1.  Med forbehold for artikkel 73 nr. 2 i denne forordning 

oppheves direktiv 2003/37/EF samt direktiv 74/347/EØF, 

76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 

80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF, 

87/402/EØF, 2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 

2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 2009/63/EF, 

2009/64/EF, 2009/66/EF, 2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF 

og 2009/144/EF fra 1. januar 2016. 

2.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og med hensyn til 

direktiv 2003/37/EF leses som angitt i sammenligningstabellen 

i vedlegg III. 

Artikkel 77 

Endring av direktiv 2006/42/EF 

I artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2006/42/EF skal første 

strekpunkt lyde: 

«—  jordbruks- og skogbrukstraktorer, unntatt maskiner som er 

montert på disse kjøretøyene,» 

Artikkel 78 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Fra 22. mars 2013 skal nasjonale myndigheter ikke nekte å gi 

EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en ny 

kjøretøytype, eller forby registrering, omsetning eller 

ibruktaking av et nytt kjøretøy dersom det aktuelle kjøretøyet er 

i samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, dersom en produsent ber om det.  

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

Utferdiget i Strasbourg, 5. februar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER KRAV I FORBINDELSE MED EU-TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER 

Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 
Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

1 17 nr. 2 

bokstav a) 

Kjøretøykonstruk-

sjonens integritet 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

2 17 nr. 2 

bokstav b) 

Høyeste 

konstruksjons-

hastighet, turtalls-

regulator og 

hastighetsbegrensere 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

3 17 nr. 2 

bokstav b) 

Bremseanlegg og 

kopling for 

tilhengerbrems 

RVBR  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 17 nr. 2 

bokstav b) 

Styring for hurtige 

traktorer 

RVFSR (basert på ECE 79 

REV [nytt nummer]) 

Y NA X NA X NA X NA X NA X NA X NA I NA NA NA NA 

5 17 nr. 2 

bokstav b) 

Styring RVFSR Y X NA X NA X NA X NA X NA X NA I NA NA NA NA NA 

6 17 nr. 2 

bokstav b) 

Hastighetsmåler   X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

7 17 nr. 2 

bokstav c) 

Synsfelt og 

vindusviskere 

RVFSR (basert på ECE 71 

REV. 1) 

Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

8 17 nr. 2 

bokstav c) 

Ruter RVFSR (basert på ECE 43 

Rev2 Am3 Sup11) 

 X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

9 17 nr. 2 

bokstav c) 

Speil RVFSR Y X X X X NA X X X X X X X I I NA NA NA NA 

10 17 nr. 2 

bokstav c) 

Informasjonssystemer 

for fører 

RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

11 17 nr. 2 

bokstav d) 

Lys, lyssignal-

innretninger og deres 

lyskilder 

RVFSR (basert på 

ECE 3 Rev3 Am1 Sup11, 

ECE 4 Rev4 Sup14, 

ECE 5 supplement 7 til 

endringsserie 02, ECE 6 

Rev4 Sup17, ECE 7 Rev4 

Sup15, 

ECE 19 Rev5 Sup1, ECE 23 

Rev2 Sup15, 

ECE 31 supplement 7 til 

endringsserie 02, 

ECE 37 supplement 36 til 

endringsserie 03, 

ECE 38 Rev2 Sup14, ECE 

98 Rev1 Sup11, 

ECE 99 supplement 6 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet, 

ECE 112 endringsserie 01, 

ECE 113 supplement 9 til 

den opprinnelige versjonen 

av reglementet) 

Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

12 17 nr. 2 

bokstav d) 

Lysanlegg RVFSR (basert på ECE 86 

Am [nytt nummer]) 

 X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

13 17 nr. 2 

bokstav e) 

Beskyttelse av 

passasjerer, herunder 

innvendig utstyr, 

hodestøtte, bilbelter 

og kjøretøyets dører 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

14 17 nr. 2 

bokstav f) 

Kjøretøyets ytre og 

tilbehør 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 17 nr. 2 

bokstav g) 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

16 17 nr. 2 

bokstav h) 

Signalhorn RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

17 17 nr. 2 

bokstav i) 

Varmeanlegg RVFSR Y X X X X X NA X X X X X X I I NA NA NA NA 

18 17 nr. 2 

bokstav j) 

Sikringsinnretninger 

mot uvedkommendes 

bruk 

RVFSR Y (bare 

for 

gruppe 

T og C) 

X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

19 17 nr. 2 

bokstav k) 

Kjennemerke RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

20 17 nr. 2 

bokstav k) 

Lovfestet 

kjennemerke og 

merking 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

21 17 nr. 2 

bokstav l) 

Dimensjoner og 

tilhengermasse 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

22 17 nr. 2 

bokstav l) 

Største totalmasse RVFSR  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

23 17 nr. 2 

bokstav l) 

Ballast RVFSR  X X X X NA NA X X X X X X I I NA NA NA NA 

24 17 nr. 2 

bokstav m) 

Sikkerhet ved 

elektriske systemer 

RVFSR  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

25 17 nr. 2 

bokstav a), 

17 nr. 2 

bokstav m), 

18 nr. 2 

bokstav l) 

Drivstofftank RVFSR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

26 17 nr. 2 

bokstav n) 

Underkjøringshinder 

bak 

RVFSR  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X NA NA 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

27 17 nr. 2 

bokstav o) 

Sidevern RVFSR  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X NA NA 

28 17 nr. 2 

bokstav p) 

Lasteplattformer RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

29 17 nr. 2 

bokstav q) 

Slepeinnretninger RVFSR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

30 17 nr. 2 

bokstav r) 

Dekk RVFSR (basert på ECE 106 

Am5 Sup6) 

 X X X X X X X X X X X X NA NA X X X X 

31 17 nr. 2 

bokstav s) 

Avskjermings-

systemer 

RVFSR Y NA X NA X NA X NA X NA X NA X NA NA NA X NA NA 

32 17 nr. 2 

bokstav t) 

Reversgir RVFSR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

33 17 nr. 2) 

bokstav u) 

Belter RVFSR  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X NA NA NA NA 

34 17 nr. 2 

bokstav v) 

Mekaniske koplinger RVFSR  X X X X X  X X X X X X I I X X X X 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

35 18 nr. 2 

bokstav a) 

Veltevern RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 3 med endringer) 

 X X NA NA NA NA NA NA X X X X NA NA NA NA NA NA 

36 18 nr. 2 

bokstav a) 

Veltevern (belter lagt) RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 8 med endringer) 

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X NA NA NA NA 

37 18 nr. 2 

bokstav a) 

Veltevern (statisk 

prøving) 

RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 4 med endringer) 

 X X NA NA NA NA NA NA X X X X X X NA NA NA NA 

38 18 nr. 2 

bokstav a) 

Veltevern montert 

foran (smalsporede 

traktorer) 

RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 6 med endringer) 

 NA NA X X X X NA NA NA NA X X NA NA NA NA NA NA 

39 18 nr. 2 

bokstav a) 

Veltevern montert 

bak (smalsporede 

traktorer) 

RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 7 med endringer) 

 NA NA X X X X NA NA NA NA X X NA NA NA NA NA NA 

40 18 nr. 2 

bokstav b) 

Vern mot fallende 

gjenstander 

RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 10 med endringer) 

 X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

41 18 nr. 2 

bokstav c) 

Passasjerseter RVCR  X X NA NA X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

42 18 nr. 2 

bokstav d) 

Førerens eksponering 

for lydnivå 

RVCR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

43 18 nr. 2 

bokstav e) 

Førersete og 

førerplass 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

44 18 nr. 2 

bokstav f) 

Manøvreringsrom, 

adgang til førerplass 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

45 18 nr. 2 

bokstav g) 

Kraftuttak RVCR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

46 18 nr. 2 

bokstav h) 

Avskjerming av 

motordeler 

RVCR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

47 18 nr. 2 

bokstav i) 

Bilbeltefester RVCR (prøvingsrapport 

som alternativ til den 

relevante prøvingsrapporten 

på virkeområdet for OECD-

regel 3, 4, 6, 7 og 8 med 

endringer) 

 X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

48 18 nr. 2 

bokstav j) 

Bilbelter RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

49 18 nr. 2 

bokstav k) 

Vern mot 

inntrengende 

gjenstander 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

50 18 nr. 2 

bokstav l) 

Eksosanlegg RVCR  X X X X X X X X X X X X X X NA NA NA NA 

51 18 nr. 2 

bokstav l), 

18 nr. 2 

bokstav n), 

18 nr. 2 

bokstav q), 

18 nr. 4  

Bruksanvisning RVCR  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

52 18 nr. 2 

bokstav o) 

Betjenings-

innretninger, 

herunder særlig 

innretninger for 

nødstopp og 

automatisk stopp 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

53 18 nr. 2 

bokstav p) 

Vern mot annen 

mekanisk fare enn det 

som er nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 

bokstav a), b), g) og 

k), herunder vern mot 

brudd på væske-

førende rør og 

ukontrollerte 

bevegelser av 

kjøretøyet 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

54 18 nr. 2 

bokstav r) 

og p) 

Avskjerminger og 

verneinnretninger 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 

55 18 nr. 2 

bokstav l), 

18 nr. 2 

bokstav s), 

18 nr. 2 

bokstav q), 

18 nr. 4 

Informasjon, 

advarsler og merking 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 

56 18 nr. 2 

bokstav t) 

Materialer og 

produkter 

RVCR Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

57 18 nr. 2 

bokstav u) 

Batterier RVCR Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

58 18 nr. 4 Nødutgang RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA  

59 18 nr. 2 

bokstav l), 

18 nr. 4 

Ventilasjons- og 

filtreringsanlegg for 

førerhuset 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

60 18 nr. 4 Forbrennings-

hastighet for 

materialet i førerhuset 

RVCR  X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 
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Nr. Artikkel Emne Henvisning til rettsakt 

Motor-

vogner 

Kjøretøygrupper 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b 
T 

4.1a 

T4.1b 

(+) 
T 4.2a 

T 4.2b 

(+) 
T 4.3a T4.3b Ca 

Cb 

(++) 
Ra Rb Sa Sb 

61 19 nr. 2 

bokstav a) 

Utslipp av 

forurensende stoffer 

REPPR (utslippstrinn fra 

2000/25/EF og 97/68/EF) 

 X X X X X 

Dersom 

innenfor 

direk-

tivets 

virke-

område 

X 

Dersom 

innenfor 

direk-

tivets 

virke-

område 

X X X X X X X X NA NA NA NA 

62 19 nr. 2 

bokstav b) 

Lydnivå (utvendig) REPPR (grenseverdier fra 

2009/63/EF) 

Y X X X X X X X X X X X X I I NA NA NA NA 

Tegnforklaring: 

(+) = dersom en slik undergruppe opprettes under gruppen. 

(++) = bare for de undergruppene som tilsvarer de i gruppe T som er merket med bokstaven b. 

X = får anvendelse. 

I = samme som for T, avhengig av gruppe. 

Y = de relevante rettsaktene for motorvogner godkjennes som tilsvarende, som angitt i den delegerte rettsakten. 

Z = gjelder bare utskiftbare trukne maskiner som hører inn under gruppe R når største teknisk tillatte totalmasse i forhold til egenvekt er lik eller større enn 3,0 (artikkel 3 definisjon 9). 

NA = får ikke anvendelse. 

RVFSR = forordning om krav til funksjonssikkerhet for kjøretøyer (delegert rettsakt). 

RVCR = forordning om krav til oppbygging av kjøretøyer (delegert rettsakt). 

REPPR = forordning om krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse (delegert rettsakt). 

RVBR = forordning om krav til kjøretøyers bremseanlegg (delegert rettsakt). 
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VEDLEGG II 

BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER 

Antall enheter av en type som skal gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk per år i en medlemsstat, 

skal ikke overstige tallet nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter (per type) 

T 150 

C 50 
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VEDLEGG III 

Sammenligningstabell 

(nevnt i artikkel 76) 

Direktiv 2003/37/EF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 og 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 20-23 

Artikkel 4 Artikkel 22, 24 og 26 

Artikkel 5 Artikkel 29-31 

Artikkel 6 Artikkel 33 og 34 

Artikkel 7 Artikkel 5, 38 og 40 

Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 35-37 og artikkel 39 

Artikkel 9 Artikkel 37 

Artikkel 10 Artikkel 39 

Artikkel 11 Artikkel 35 og 36 

Artikkel 12 Artikkel 49 og 50 

Artikkel 13 Artikkel 8 og 28 

Artikkel 14 Artikkel 24 

Artikkel 15 Artikkel 41-48 

Artikkel 16 Artikkel 41 og 44 

Artikkel 17 Artikkel 44 

Artikkel 18 Artikkel 48 

Artikkel 19 Artikkel 68, 70 og 71 

Artikkel 20 Artikkel 69 

Artikkel 21 Artikkel 5 og artikkel 57-67 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 488/2014 

av 12. mai 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kadmium i 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt grenseverdier for kadmium i en rekke næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 30. januar 2009 en uttalelse om kadmium i næringsmidler(3). I 

nevnte uttalelse fastsatte EFSA et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 2,5 μg/kg kroppsvekt for kadmium. I sin uttalelse 

om tolerabelt ukentlig inntak for kadmium(4) tok EFSA hensyn til den nylige risikovurderingen som er utført av Den 

felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA)(5), og bekreftet det tolerable ukentlige 

inntaket på 2,5 μg/kg kroppsvekt. 

3) I den vitenskapelige uttalelsen om kadmium i næringsmidler fastslo CONTAM-gruppen at den gjennomsnittlige 

eksponeringen for kadmium gjennom kosten i europeiske stater ligger tett opp mot eller er noe høyere enn det tolerable 

ukentlige inntaket på 2,5 μg/kg kroppsvekt. I enkelte undergrupper av befolkningen kan det tolerable ukentlige inntaket 

være omtrent dobbelt så høyt. CONTAM-gruppen fastslo videre at selv om det er lite sannsynlig at nyrefunksjonen vil 

bli skadet hos enkeltpersoner som eksponeres for dette nivået, bør befolkningens eksponering for kadmium reduseres. 

4) Ifølge CONTAM-gruppens vitenskapelige uttalelse om kadmium i næringsmidler er de næringsmiddelgruppene som 

bidrar til den største delen av eksponeringen for kadmium gjennom kosten, primært på grunn av det høye forbruket av 

disse næringsmidlene, korn og kornprodukter, grønnsaker, nøtter og tørkede belgfrukter, stivelsesholdige rotvekster eller 

poteter og kjøtt og kjøttprodukter. De høyeste konsentrasjonene av kadmium ble påvist i næringsmidlene tang og tare, 

fisk og sjømat, sjokolade og næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov samt i sopp, oljefrø og 

spiselig slakteavfall. 

5) En detaljert eksponeringsvurdering som EFSA har utført i sin vitenskapelige rapport «Cadmium dietary exposure in the 

European population»(6), ved bruk av den nye databasen over forbruk av næringsmidler (Comprehensive Food 

Consumption Database), som inneholder ajourførte tall over forbruk av næringsmidler for de ulike medlemsstatene og 

for forskjellige aldersgrupper i befolkningen, gis det mer inngående opplysninger om de spesielle næringsmidlene som 

bidrar til nevnte eksponering, etter aldersgruppe. For voksne er stivelsesholdige rot- og knollvekster, korn og 

kornbaserte produkter og grønnsaker og planteprodukter de viktigste kildene til slik eksponering. For barn og unge er 

stivelsesholdige rot- og knollvekster, korn og kornbaserte produkter og sukker og søtsaker de viktigste kildene til slik 

eksponering, mens de viktigste kildene for spedbarn og småbarn er stivelsesholdige rot- og knollvekster, korn og 

kornbaserte produkter, grønnsaker og grønnsaksbaserte produkter, melk og melkeprodukter og spedbarns- og 

småbarnsmat. Den detaljerte eksponeringsvurderingen viser at den samlede eksponeringen ikke bare skyldes noen få 

hovedkilder, men den samlede eksponeringen fra flere ulike næringsmiddelgrupper.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 16. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food. 

EFSA Journal (2009) 980, 1-139. 

(4) EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium. EFSA Journal 

2011; 9(2):1975. [19 sider] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

(5) WHO Food Additives Series 64, 73. møte i Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA), Verdens 

helseorganisasjon, Genève, 2011. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Cadmium dietary exposure in the European population». EFSA  

Journal 2012; 10(1):2551. [37 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2018/EØS/11/15 
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6) Det er fastsatt grenseverdier for kadmium for en rekke næringsmidler, herunder korn, grønnsaker, kjøtt, fisk, sjømat, 

slakteavfall og kosttilskudd. For noen næringsmidler som er viktige kilder til eksponering for visse grupper av 

befolkningen (sjokolade og kakaoprodukter, spedbarns- og småbarnsmat), er det ennå ikke fastsatt grenseverdier. For 

slike næringsmidler må det derfor fastsettes grenseverdier for kadmium. 

7) Grenseverdier for forurensende stoffer fastsettes i henhold til ALARA-prinsippet («as low as reasonably achievable»), 

både for produkter som det allerede er fastsatt grenseverdier for kadmium for (f.eks. grønnsaker, kjøtt, fisk, sjømat, 

slakteavfall og kosttilskudd), og for produkter som det nylig er fastsatt grenseverdier for (f.eks. kakao- og 

sjokoladeprodukter) ut fra opplysninger om forekomst og forbruksmønstre blant EU-borgerne. 

8) Sjokolade og kakaopulver som selges til sluttforbrukeren, kan inneholde høye nivåer av kadmium og er en viktig kilde 

til menneskers eksponering for kadmium. Slike produkter inntas ofte av barn, f.eks. i form av sjokolade eller som søtet 

kakaopulver i kakaodrikker. Ved fastsettelse av grenseverdier for kadmium bør det tas hensyn til opplysninger om 

forekomst i ulike typer sjokolade og kakaopulver som selges til sluttforbrukeren. Ettersom kadmiumnivået i 

kakaoprodukter er knyttet til produktenes kakaoinnhold, bør det fastsettes forskjellige grenseverdier for kadmium i 

produkter med forskjellig prosentinnhold av kakao. Dette bør sikre at grenseverdiene også kan overholdes for sjokolade 

med høyere innhold av kakao. 

9) I noen regioner i kakaoproduserende land kan kadmiumnivået i jorden være naturlig høyt. Ved fastsettelse av 

grenseverdier for kadmium bør det derfor tas hensyn til forekomstdata for kakao- og sjokoladeprodukter som 

framlegges av land der kadmiumnivået i jorden er høyt. 

10) Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger bidrar i vesentlig grad til spedbarns og småbarns eksponering for 

kadmium. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger framstilt av soyaproteinisolater, alene eller i blandinger med 

kumelkproteiner, kan inneholde høyere nivåer av kadmium enn melkebaserte produkter, ettersom soyabønner naturlig 

tar opp kadmium fra jorden. Soyabaserte morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er viktige alternativer for 

laktoseintolerante spedbarn, og det må derfor sikres at det finnes tilstrekkelige mengder av disse produktene på 

markedet. Det bør derfor fastsettes en høyere grenseverdi for soyabaserte produkter. 

11) Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og annen spedbarns- og småbarnsmat er viktige kilder til spedbarns og 

småbarns eksponering for kadmium. Det bør derfor fastsettes en særlig grenseverdi for kadmium i bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og annen barnemat. 

12) En svært sårbar forbrukergruppes eksponering kan reduseres ved å fastsette en grenseverdi for visse kategorier av 

næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (f.eks. næringsmidler til spesielle medisinske formål 

beregnet på spedbarn). Det foreligger imidlertid ikke opplysninger som underbygger en slik grenseverdi, og det bør 

derfor innhentes opplysninger om forekomst med henblikk på å gjøre det mulig å fastsette en særskilt grenseverdi i 

fremtiden. 

13) For visse særskilte grønnsaker (havrerot, pastinakk, hageselleri, pepperrot) er det vanskelig å overholde de gjeldende 

grenseverdiene, og opplysninger om forekomst som medlemsstatene har lagt fram, viser at naturlige bakgrunnsnivåer er 

høyere og kan sammenlignes med de som gjelder for knollselleri. Ettersom forbruket av disse produktene er lavt og 

virkningene med hensyn til menneskers eksponering er ubetydelige, bør grenseverdiene for kadmium i pastinakk, 

havrerot, hageselleri og pepperrot økes til grenseverdien som gjelder for knollselleri. 

14) Visse fiskearter er i dag unntatt fra standardgrenseverdien for fisk på 0,05 mg/kg. For fiskeartene pelamide (Sarda 

sarda), Diplodus vulgaris, ål (Anguilla anguilla), multe (Mugil labrosus labrosus), taggmakrell (Trachurus spp.), luvar 

(Luvarus imperialis), Sardinops spp. og Dicologoglossa cuneata viser nye forekomstdata at unntaket ikke lenger er 

nødvendig, og at standardgrenseverdien kan overholdes ved å følge god fiskeripraksis. For disse fiskeartene er det 

derfor ikke lenger nødvendig med særskilte grenseverdier. 

15) For auxid (Auxis spp.), ansjos (Engraulis spp.) og sverdfisk (Xiphias gladius) viser nye forekomstdata at en lavere 

grenseverdi kan overholdes ved å følge god fiskeripraksis. Grenseverdiene for disse fiskeartene bør derfor justeres.  
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16) For sardin (Sardina pilchardus) og for Sicyopterus lagocephalus viser opplysninger om forekomst at det er vanskelig å 

overholde de eksisterende grenseverdiene ettersom de naturlige bakgrunnsnivåene kan være høyere. Forbruket av begge 

fiskearter er lavt, og virkningene med hensyn til menneskers eksponering er ubetydelige. Det bør derfor fastsettes 

høyere grenseverdier for disse to fiskeartene for å sikre markedsforsyningen. 

17) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

18) Medlemsstatene og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene for 

kakaoprodukter og næringsmidler for spedbarn og småbarn som fastsettes ved denne forordning. Datoen for anvendelse 

av grenseverdiene for kadmium for disse produktene bør derfor utsettes. 

19) 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 (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Grenseverdiene for kadmium som er fastsatt i nr. 3.2.19 og 3.2.20 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som 

endret ved denne forordning, skal gjelde fra 1. januar 2015. Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som 

lovlig er brakt i omsetning før 1. januar 2015, kan fortsatt markedsføres etter nevnte dato fram til datoen for minste holdbarhet 

eller siste forbruksdato. 

2.  Grenseverdiene for kadmium som er fastsatt i nr. 3.2.7 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som endret ved 

denne forordning, skal gjelde fra 1. januar 2019. Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som lovlig er 

brakt i omsetning før 1. januar 2019, kan fortsatt markedsføres etter nevnte dato fram til datoen for minste holdbarhet eller siste 

forbruksdato. 

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, 12. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 3.2 (Kadmium) skal lyde: 

«3.2 Kadmium  

3.2.1 Grønnsaker og frukt, unntatt rot- og knollvekster, 
bladgrønnsaker, friske urter, bladkål, stengelgrønnsaker, sopp 
og tang og tare(27) 

0,050 

3.2.2 Rot- og knollvekster (unntatt knollselleri, pastinakk, havrerot og 
pepperrot), stengelgrønnsaker (unntatt hageselleri)(27). For 
poteter gjelder grenseverdien for skrelte poteter 

0,10 

3.2.3 Bladgrønnsaker, friske urter, bladkål, hageselleri, knollselleri, 
pastinakk, havrerot, pepperrot og følgende sopper(27): Agaricus 
bisporus (sjampinjong), Pleurotus ostreatus (østerssopp), 
Lentinula edodes (shitake) 

0,20 

3.2.4 Sopp, unntatt sopp oppført i nr. 3.2.3(27) 1,0 

3.2.5 Korn, unntatt hvete og ris 0,10 

3.2.6 — Hvetekorn, riskorn 

— Hvetekli og hvetekim beregnet på direkte konsum 

— Soyabønner 

0,20 

3.2.7 Særskilte kakao- og sjokoladeprodukter angitt nedenfor(49) 

— Melkesjokolade med < 30 % kakaotørrstoff i alt 

— Sjokolade med < 50 % kakaotørrstoff i alt, melkesjokolade 

med ≥ 30 % kakaotørrstoff i alt 

— Sjokolade med < 50 % kakaotørrstoff i alt 

— Kakaopulver solgt til sluttforbrukeren eller som en 

bestanddel i søtet kakaopulver solgt til sluttforbrukeren 

(kakaopulver med høyt sukkerinnhold) 

0,10 fra 1. januar 2019 

0,30 fra 1. januar 2019 

0,80 fra 1. januar 2019 

0,60 fra 1. januar 2019 

3.2.8 Kjøtt (unntatt slakteavfall) fra storfe, sau, svin og fjørfe(6) 0,050 

3.2.9 Hestekjøtt, unntatt slakteavfall(6) 0,20 

3.2.10 Lever av storfe, sau, svin, fjørfe og hest(6) 0,50 

3.2.11 Nyrer av storfe, sau, svin, fjørfe og hest(6) 1,0 

3.2.12 Muskelkjøtt fra fisk(24)(25), unntatt fiskearter oppført i 
nr. 3.2.13, 3.2.14 og 3.2.15 

0,050 

3.2.13 Muskelkjøtt fra følgende fiskearter(24)(25): 

Makrell (Scomber spp.), tunfisk (Thunnus spp., Katsuwonus 
pelamis, Euthynnus spp.), Sicyopterus lagocephalus 

0,10 

3.2.14 Muskelkjøtt fra følgende fiskearter(24)(25): 

Auxid (Auxis spp.) 

0,15 
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3.2.15 Muskelkjøtt fra følgende fiskearter(24)(25): 

Ansjos (Engraulis spp.) 

Sverdfisk (Xiphias gladius) 

Sardin (Sardina pilchardus) 

0,25 

3.2.16 Krepsdyr(26): Muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp(44). For 
krabber og krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura), 
muskelkjøtt fra lemmer 

0,50 

3.2.17 Muslinger(26) 1,0 

3.2.18 Blekksprut (unntatt indre organer)(26) 1,0 

3.2.19 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(8)(29) 

— morsmelkerstatninger i pulverform produsert av 
kumelkproteiner eller proteinhydrolysater 

— flytende morsmelkerstatninger produsert av kumelkprotei-
ner eller proteinhydrolysater 

— tilskuddsblandinger i pulverform produsert av soyaprotein-
isolater, alene eller blandet med kumelkproteiner 

—  flytende tilskuddsblandinger produsert av soyaprotein-
isolater, alene eller blandet med kumelkproteiner 

0,010 fra 1. januar 2015 

0,005 fra 1. januar 2015 

0,020 fra 1. januar 2015 

0,010 fra 1. januar 2015 

3.2.20 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 
spedbarn og småbarn(3)(29) 

0,040 fra 1. januar 2015 

3.2.21 Kosttilskudd(39), unntatt kosttilskudd oppført i nr. 3.2.22 1,0 

3.2.22 Kosttilskudd(39) som utelukkende eller hovedsakelig består av 
tørket tang og tare, produkter framstilt av tang og tare eller av 
tørkede muslinger 

3,0» 

2)  I sluttnote (26) skal nytt punktum lyde: «For Pecten maximus gjelder grenseverdien bare for skjellmuskelen og gonaden.» 

3)  Ny sluttnote skal lyde: 

«49):  For de særskilte kakao- og sjokoladeproduktene får definisjonene fastsatt i del A. nr. 2, 3 og 4 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på 

konsum (EFT L 197 av 3.8.2000, s. 19) anvendelse.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 589/2014 

av 2. juni 2014 

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av dioksiner, 

dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler, og om oppheving av 

forordning (EU) nr. 252/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig  

artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB, dioksiner og 

furaner samt for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB i visse næringsmidler. 

2)  Ved kommisjonsrekommandasjon 2013/711/EU(3) fastsettes tiltaksgrenser for å fremme en forebyggende metode for å 

redusere forekomsten av polyklorerte dibenzoparadioksinforbindelser, polyklorerte dibenzofuranforbindelser 

(PCDD/PCDF) og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Disse tiltaksgrensene er et verktøy som gjør det mulig for 

vedkommende myndigheter og driftsansvarlige å bestemme om det er relevant å identifisere en forurensningskilde, og å 

treffe tiltak for å redusere eller fjerne den. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012(4) fastsettes særlige bestemmelser om prøvetakings- og 

analysemetoder som skal brukes ved offentlig kontroll. 

4)  Bestemmelsene fastsatt i denne forordning gjelder bare prøvetaking og analyse av dioksiner, dioksinlignende PCB og 

ikke-dioksinlignende PCB for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1881/2006 og rekommandasjon 2013/711/EU. De 

berører ikke prøvetakingsstrategien og prøvetakingens omfang og hyppighet fastsatt i vedlegg III og IV til rådsdirektiv 

96/23/EF(5). De berører ikke kriteriene for målretting av prøvetakingen fastsatt i kommisjonsvedtak 98/179/EF(6). 

5)  En analyse med screeningmetode med allment anerkjent validering og høy kapasitet kan brukes til å identifisere prøver 

med et betydelig innhold av PCCD/PCDF og dioksinlignende PCB (fortrinnsvis en metode som gjør det mulig å skille 

ut prøver som overskrider tiltaksgrensene, og som sikrer at prøver som overskrider grenseverdiene, velges ut). Innholdet 

av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i disse prøvene må deretter bestemmes ved hjelp av en bekreftende 

analysemetode. Det bør derfor fastsettes hensiktsmessige krav til screeningmetoden som sikrer at andelen prøver som er 

falskt negative i forhold til grenseverdiene, ligger under 5 %, og strenge krav til den bekreftende analysemetoden. Med 

bekreftelsesmetoder med tilstrekkelig følsomhet vil også lave bakgrunnsverdier kunne bestemmes. Dette er viktig for 

oppfølging av utviklingstrekk over tid, eksponeringsvurdering og for revurdering av grenseverdier og tiltaksgrenser. 

6)  Når det gjelder prøvetaking av svært store fisker, bør det fastsettes nærmere bestemmelser om prøvetakingen for å sikre 

en harmonisert metode i hele Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 16. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2013/711/EU av 3. desember 2013 om reduksjon av forekomsten av dioksiner, furaner og PCB i fôr og 

næringsmidler (EUT L 323 av 4.12.2013, s. 37). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1883/2006 (EUT L 84 av 23.3.2012, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF  

(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(6) Kommisjonsvedtak 98/179/EF av 23. februar 1998 om fastsettelse av nærmere regler for offisiell prøvetaking for overvåking av visse 

stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter (EFT L 65 av 5.3.1998, s. 31). 

2018/EØS/11/16 
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7)  For fisker av samme art og fra samme område kan innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende 

PCB variere avhengig av fiskens størrelse og/eller alder. Dessuten er innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og 

ikke-dioksinlignende PCB ikke alltid det samme i alle deler av fisken. Det bør derfor fastsettes nærmere bestemmelser 

om prøvetaking og tillaging av prøver for å sikre en harmonisert metode i hele Unionen. 

8)  Det er viktig at analyseresultatene rapporteres og tolkes på en ensartet måte for å sikre ensartet håndheving i hele 

Unionen. 

9)  I tillegg til gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (GC-HRMS) har tekniske framskritt og teknisk 

utvikling vist at også gasskromatografi/tandemmassespektrometri (GC-MS/MS) kan brukes som en bekreftelsesmetode 

for å kontrollere at grenseverdiene overholdes. Forordning (EU) nr. 252/2012 bør derfor erstattes med en ny forordning 

der det fastsettes at anvendelsen av gasskromatografi/tandemmassespektrometri (GC-MS/MS) er en hensiktsmessig 

bekreftelsesmetode for å kontrollere at grenseverdien overholdes. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning får definisjonene og forkortelsene angitt i vedlegg I anvendelse. 

Artikkel 2 

Prøvetaking beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, furaner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende 

PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med 

metodene angitt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Tillaging av prøver samt analyser beregnet på kontroll av innholdet av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB i 

næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med metodene 

angitt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Analyser beregnet på kontroll av innholdet av ikke-dioksinlignende PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med kravene til analysemetoder angitt i vedlegg IV til denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Forordning (EU) nr. 252/2012 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 6 

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, 2. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER OG FORKORTELSER 

I. DEFINISJONER 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om 

gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og tolking av resultater(1). 

I tillegg til disse definisjonene menes med: 

1.1. «tiltaksgrense» den mengden av et gitt stoff, som fastsatt i vedlegget til rekommandasjon 2013/711/EU, som fører til 

undersøkelser for å avdekke kilden til nevnte stoff i de tilfeller der det er påvist økt mengde av stoffet, 

1.2. «screeningmetoder» metoder for utvelging av de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. De skal sikre en kostnadseffektiv og høy analysekapasitet, noe som vil 

øke muligheten til å oppdage nye hendelser som innebærer høy eksponering og helsefare for forbrukerne. 

Screeningmetodene skal være basert på bioanalytiske metoder eller GC-MS-metoder. Prøveresultater som er oppnådd i 

forbindelse med kontroll av om grenseverdien overholdes, og som overskrider terskelverdien, skal kontrolleres ved å 

analysere den opprinnelige prøven på nytt med en bekreftelsesmetode. 

1.3. «bekreftelsesmetoder» metoder som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger slik at PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB på en entydig måte kan identifiseres og mengdebestemmes ved grenseverdien eller om nødvendig 

ved tiltaksgrensen. I disse metodene anvendes gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (GC-HRMS) 

eller gasskromatografi/tandemmassespektrometri (GC-MS/MS). 

1.4. «bioanalytiske metoder» metoder basert på bruken av biologiske prinsipper som cellebaserte prøver, reseptoranalyser 

eller immunologiske analyser. De gir ikke resultater på forbindelsesnivå, men bare en indikasjon(2) på TEQ-nivået, 

uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), der det tas hensyn til det faktum at ikke alle forbindelser i et prøveekstrakt 

som gir respons i analysen, oppfyller alle kravene i TEQ-prinsippet, 

1.5. «gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» BEQ-nivået beregnet ut fra TCDD- eller PCB 126-kalibreringskurven 

korrigert for blindprøven og deretter delt på TEQ-nivået bestemt av bekreftelsesmetoden. Formålet er å korrigere for 

faktorer som tap av PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser i ekstraksjons- og rensingsfasene, forbindelser som 

ekstraheres samtidig, og som forsterker eller svekker responsen (agonistiske og antagonistiske virkninger), kvaliteten på 

kurvetilpasningen eller forskjeller mellom TEF- og REP-verdiene. Gjenfinningsgraden ved biologisk prøving beregnes 

ut fra egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre nær grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

1.6. «semikvantitative metoder» metoder som gir en omtrentlig indikasjon på konsentrasjonen i den eventuelle analytten, 

mens det numeriske resultatet ikke oppfyller kravene til kvantitative metoder, 

1.7. «akseptert spesifikk grense for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse i en prøve» det laveste innholdet av en 

analytt som kan måles med rimelig statistisk sikkerhet, som oppfyller identifikasjonskriteriene som er beskrevet i 

internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel i standard EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og 

dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som 

revidert. 

Grensen for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse kan identifiseres som 

a)  konsentrasjonen av en analytt i det ekstraktet av en prøve som for de to forskjellige ionene som skal overvåkes, gir et 

instrumentsutslag med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme rådatasignalet 

eller, dersom beregningen av signal/støy av tekniske årsaker ikke gir pålitelige resultater, 

b)  punktet for laveste konsentrasjon i en kalibreringskurve som gir et akseptabelt (≤ 30 %) og konsekvent (målt minst i 

starten og på slutten av en analyseprøveserie) avvik fra den gjennomsnittlige responsfaktoren beregnet for alle 

punkter i kalibreringskurven i hver prøveserie(3), 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og 

tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8). 

(2) Bioanalytiske metoder er ikke særlig utformet for forbindelsene i TEF-systemet. I prøveekstraktet kan det også finnes andre strukturelt 

beslektede AhR-aktive forbindelser som kan bidra til den samlede responsen. Bioanalytiske resultater kan derfor ikke være et estimat, men 

snarere en indikasjon på TEQ-nivået i prøven. 

(3) Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) beregnes fra det laveste konsentrasjonspunktet, idet det tas hensyn til gjenfinning av interne 

standarder og prøvemengde. 
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1.8. «øvre konsentrasjon» det begrep som innebærer anvendelse av grenseverdien for mengdebestemmelse for bidraget fra 

hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

1.9. «nedre konsentrasjon» det begrep som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik 

null, 

1.10. «mellomkonsentrasjon» det begrep som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik 

halvparten av grensen for mengdebestemmelse, 

1.11. «parti» en identifiserbar mengde av et næringsmiddel, levert under ett, der det ved offentlig kontroll er fastslått felles 

kjennetegn som f.eks. opprinnelse, art, emballasjetype, emballeringsbedrift, avsender eller merking. Når det gjelder fisk 

og fiskerivarer, skal dessuten størrelsen på fiskene være tilnærmet lik. Dersom fiskenes størrelse og/eller vekt ikke er 

tilnærmet lik i en sending, kan sendingen fortsatt regnes som ett parti, men det må benyttes en særlig 

prøvetakingsmetode, 

1.12. «delparti» del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetakingsmetoden. Hvert delparti skal være fysisk 

atskilt og identifiserbart, 

1.13. «enkeltprøve» en materialmengde som er tatt fra ett enkelt sted i partiet eller delpartiet, 

1.14. «samleprøve» summen av enkeltprøvene fra et parti eller delparti, 

1.15. «laboratorieprøve» representativ del eller mengde av samleprøven bestemt for laboratoriet. 

II. FORKORTELSER 

BEQ Bioanalytiske ekvivalenter 

GC Gasskromatografi 

HRMS Høyoppløselig massespektrometri 

LRMS Lavoppløselig massespektrometri 

MS/MS Massespektrometri 

PCB Polyklorerte bifenyler 

PCDD Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 

PCDF Polyklorerte dibenzofuraner 

QC Kvalitetskontroll 

REP Relativ potensfaktor 

TEF Toksisk ekvivalensfaktor 

TEQ Toksisitetsekvivalenter 

TCDD Tetraklordibenzodioksin 

U Utvidet måleusikkerhet 

 _____  
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VEDLEGG II 

PRØVTETAKINGSMETODER FOR OFFENTLIG KONTROLL AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF), 

DIOKSINLIGNENDE PCB OG IKKE-DIOKSINLIGNENDE PCB I VISSE NÆRINGSMIDLER 

I. VIRKEOMRÅDE 

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende 

PCB, heretter kalt dioksiner og PCB, i næringsmidler skal tas i samsvar med metodene fastsatt i dette vedlegg. Samleprøvene 

som da oppnås, skal anses som representative for partiene eller delpartiene de er tatt fra. På grunnlag av innholdet som påvises i 

laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier 

for visse forurensende stoffer i næringsmidler, er overholdt. 

II. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Personale 

Prøvetakingen skal utføres av en person som er utpekt for dette formål av medlemsstaten. 

2. Materiale til prøvetaking 

Prøvetakingen skal foretas atskilt for hvert parti eller delparti som skal undersøkes. 

3. Forholdsregler 

Under prøvetakingen og tillagingen av prøvene skal det tas forholdsregler for å unngå endringer som kan påvirke innholdet 

av dioksiner og PCB, ha negativ innvirkning på den analytiske bestemmelsen eller gjøre at samleprøvene ikke er 

representative. 

4. Enkeltprøver 

Enkeltprøver skal så langt det er mulig tas fra ulike steder i partiet eller delpartiet. Avvik fra denne framgangsmåten skal 

registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8 i dette vedlegg. 

5. Tillaging av samleprøven 

Samleprøven skal oppnås ved å samle alle enkeltprøvene. Den skal veie minst 1 kg, med mindre dette ikke er praktisk 

mulig, f.eks. ved prøvetaking av en enkeltpakning eller dersom produktet har svært høy kommersiell verdi. 

6. Parallellprøver 

Parallellprøvene som tas for håndhevings-, klageadgangs- eller referanseformål, skal tas fra den homogeniserte 

samleprøven, med mindre en slik framgangsmåte er i strid med medlemsstatenes bestemmelser om rettighetene til den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. Laboratorieprøvene for håndhevingsformål skal være så store at de rekker til 

minst en dobbeltanalyse. 

7. Emballering og transport av prøver 

Hver prøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig vern mot forurensning, tap av analytter 

ved adsorpsjon til innersiden av beholderen og mot skader under transport. Alle nødvendige forholdsregler skal tas for å 

unngå endringer av prøvens sammensetning som kan oppstå under transport eller lagring. 

8. Forsegling og merking av prøver 

Hver prøve som er tatt til offentlig bruk, skal forsegles på prøvetakingsstedet og identifiseres i samsvar med gjeldende 

regler i medlemsstaten. 

For hver prøvetaking skal det utarbeides en rapport, slik at hvert parti entydig kan identifiseres, med angivelse av dato og 

sted for prøvetakingen og ytterligere opplysninger som kan være til hjelp for den som foretar analysen. 
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III. PRØVETAKINGSPLAN 

Den anvendte prøvetakingsmetoden skal sikre at samleprøven er representativ for (del)partiet som skal kontrolleres. 

1. Inndeling av partier i delpartier 

Store partier skal inndeles i delpartier, forutsatt at delpartiet fysisk kan utskilles. For produkter som omsettes i store 

bulksendinger (f.eks. vegetabilske oljer), får tabell 1 anvendelse. For andre produkter får tabell 2 anvendelse. Ettersom 

vekten på et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan vekten av delpartiene overskride 

den angitte vekten med høyst 20 %. 

Tabell 1 

Inndeling av partier i delpartier for produkter som omsettes i bulksendinger 

Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller antall 

≥ 1500 500 tonn 

> 300 og < 1500 3 delpartier 

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 

< 50 — 

Tabell 2 

Inndeling av partier i delpartier for andre produkter 

Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller antall 

≥ 15 15–30 tonn 

< 15 — 

2. Antall enkeltprøver 

En samleprøve som er en samling av alle enkeltprøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. II.5 i dette vedlegg). 

Det minste antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet, skal være som angitt i tabell 3 og 4. 

For flytende produkter i bulk skal partiet eller delpartiet blandes så grundig som mulig uten at det påvirker kvaliteten på 

produktet, enten manuelt eller mekanisk, rett før prøvetaking. I så fall kan det antas et de forurensende stoffene er jevnt 

fordelt i et gitt parti eller delparti. Det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et parti eller delparti som skal utgjøre 

samleprøven. 

Enkeltprøvene skal ha tilnærmet samme vekt. Enkeltprøvens vekt skal være minst 100 gram. 

Avvik fra denne framgangsmåten må registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8 i dette vedlegg. I samsvar med 

bestemmelsene i vedtak 97/747/EF om fastsettelse av omfang og hyppighet av prøvetakingen omhandlet i direktiv 96/23/EF 

med sikte på overvåking av visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter skal størrelsen på 

samleprøven for hønseegg være minst tolv egg (både for bulkpartier og for partier som består av enkeltpakninger, tabell 3 

og 4 får anvendelse). 

Tabell 3 

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet 

Partiets/delpartiets vekt eller volum (i kilo eller liter) Minste antall enkeltprøver som skal tas 

< 50 3 

50 til 500 5 

> 500 10 

Dersom partiet eller delpartiet består av enkeltpakninger eller enkeltenheter, er antallet pakninger eller enheter som skal 

utgjøre en samleprøve angitt i tabell 4.  
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Tabell 4 

Antall pakninger eller enheter (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet eller delpartiet består av 

enkeltpakninger eller enkeltenheter 

Antall pakninger eller enheter i partiet/delpartiet Antall pakninger eller enheter som skal tas 

1 til 25 minst 1 pakning eller enhet 

26 til 100 ca. 5 %, minst 2 pakninger eller enheter 

> 100 ca. 5 %, høyst 10 pakninger eller enheter 

3. Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hele fisker av tilnærmet lik størrelse og vekt 

Fisker anses for å ha tilnærmet lik størrelse og vekt dersom forskjellen i størrelse og vekt ikke er mer enn ca. 50 %. 

Antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet, er angitt i tabell 3. Samleprøven som er en samling av alle enkeltprøvene, skal 

veie minst 1 kg (se nr. II.5). 

— Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder små fisker (der hver fisk veier mindre enn ca. 1 kg), skal hele 

fisken utgjøre en enkeltprøve som skal inngå i samleprøven. Dersom samleprøven da veier mer enn 3 kg, kan 

enkeltprøvene bestå av midtpartiet av fiskene som utgjør samleprøven, og da skal enkeltprøvene veie minst 100 gram 

hver. Hele partiet som grenseverdien gjelder for, brukes til homogenisering av prøven. 

Fiskens midtparti er der tyngdepunktet er. I de fleste tilfeller vil dette være ved ryggfinnen (for fisker med ryggfinne) 

eller midt mellom gjelleåpningen og gattåpningen. 

— Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder store fisker (der hver fisk veier mer enn ca. 1 kg), skal 

enkeltprøvene bestå av fiskens midtparti. Hver enkeltprøve skal veie minst 100 gram. 

For middels store fisker (ca. 1–6 kg) skal enkeltprøven være et stykke av fisken som tas som et tverrsnitt fra ryggbeinet 

til buken i fiskens midtparti. 

For ekstra store fisker (dvs. større enn ca. 6 kg) skal enkeltprøven tas fra kjøttet i ryggmuskelen på høyre side (sett 

forfra) i fiskens midtparti. Dersom uttak av et slikt stykke av fiskens midtparti innebærer et betydelig økonomisk tap, 

kan det anses som tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver à minst 350 gram, uavhengig av partiets størrelse, eller eventuelt en 

like stor del muskelkjøtt nær haledelen og muskelkjøtt nær hodedelen fra en og samme fisk, som så utgjør den 

enkeltprøven som er representativ for dioksininnholdet i hele fisken. 

4. Prøvetaking av fiskepartier som inneholder hele fisker med ulik størrelse og/eller vekt 

— Bestemmelsene i nr. III.3 om prøvenes sammensetning får anvendelse. 

— Dersom en viss størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer (ca. 80 % eller mer av partiet), skal prøven tas fra 

fisker med dominerende størrelse eller vekt. Denne prøven skal anses som representativ for hele partiet. 

— Dersom ingen bestemt størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer, skal det sikres at fiskene som velges til 

prøven, er representative for partiet. Nærmere retningslinjer for slike tilfeller finnes i «Guidance on sampling of whole 

fishes of different size and/or weight»(1). 

5. Prøvetaking i detaljistleddet 

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet skal om mulig skje i samsvar med bestemmelsene om prøvetaking fastsatt i 

nr. III.2 i dette vedlegg. 

  

(1) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm
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Dersom dette ikke er mulig, kan en annen metode for prøvetaking i detaljistleddet følges, forutsatt at den sikrer en 

tilstrekkelig representativ prøvetaking av partiet eller delpartiet. 

IV. PARTIETS ELLER DELPARTIETS SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE 

1. Ikke-dioksinlignende PCB 

Partiet godkjennes dersom resultatet av en analyse ikke overskrider grenseverdien for ikke-dioksinlignende PCB som 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er hevet over enhver 

rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen som analyseresultatet viser, bekreftet ved en analyse nummer to (*), overskrider 

grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. Gjennomsnittet av de to bestemmelsene skal bekrefte at kravene er 

oppfylt, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

— Ved å beregne utvidet usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et parti 

eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien, minus U, overskrider den fastsatte tillatte grensen. 

— Ved å fastsette bestemmelsesgrensen (CCα) i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2002/657/EF 

(nr. 3.1.2.5 i vedlegg I til vedtaket — for stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for). Et parti eller delparti oppfyller 

ikke kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

Ovennevnte tolkningsregler gjelder for de analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler. 

2. Dioksiner (PCDD/PCDF) og dioksinlignende PCB 

Partiet godkjennes dersom resultatet av en enkelt analyse 

— utført ved hjelp av en screeningmetode der andelen falskt negative prøver er under 5 %, angir at innholdet ikke 

overskrider grenseverdien for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1881/2006, 

— utført ved en bekreftelsesmetode, ikke overskrider grenseverdiene for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten. 

For screeningprøver skal det fastsettes en terskelverdi som danner grunnlaget for beslutningen om hvorvidt de ulike 

grenseverdiene som er fastsatt for enten PCDD/PCDF eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, er 

overholdt. 

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er hevet over enhver 

rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen som analyseresultatet viser, oppnådd ved bruk av en bekreftelsesmetode og 

bekreftet ved en ny analyse(**), overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. Gjennomsnittet av de to 

bestemmelsene skal bekrefte at kravene er oppfylt, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

— Ved å beregne utvidet usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Et parti 

eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien, minus U, overskrider den fastsatte tillatte grensen. 

Dersom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, skal summen av den beregnede utvidede 

usikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB brukes som beregnet utvidet 

usikkerhet for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

— Ved å fastsette bestemmelsesgrensen (CCα) i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2002/657/EF 

(nr. 3.1.2.5 i vedlegg I til nevnte vedtak — for stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for) er et parti eller delparti 

ikke i samsvar med kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

Ovennevnte tolkningsregler gjelder for de analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler.  

  

(*) En dobbeltanalyse er nødvendig dersom resultatet av den første bestemmelsen med bekreftelsesmetoder ved bruk av 13C-merket intern 

standard for de aktuelle analyttene, ikke oppfyller kravene. Prøvene må analyseres to ganger for å utelukke muligheten for intern 

krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Dersom analysen utføres i forbindelse med en forurensningshendelse, kan 

bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt ut til analyse, kan knyttes til forurensningen ved hjelp av 

sporbarhet, og det konstaterte innholdet er betydelig over grenseverdien. 

(**) Samme forklaring og krav om til to analyser for kontroll av tiltaksgrenser som for grenseverdier i fotnote(*). 
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V. OVERSKRIDELSE AV TILTAKSGRENSER 

Tiltaksgrenser er et verktøy for utvelging av prøver der det er relevant å identifisere en forurensningskilde og treffe tiltak for å 

redusere eller fjerne den. Med screeningmetoder fastsettes hensiktsmessige terskelverdier for utvelging av disse prøvene. 

Dersom betydelig arbeid er nødvendig for å identifisere en forurensningskilde og redusere eller fjerne den, kan det være 

hensiktsmessig å bekrefte overskridelse av tiltaksgrensen gjennom en dobbeltanalyse ved bruk av en bekreftelsesmetode, idet 

det tas hensyn til måleusikkerheten(**). 

 _____  
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VEDLEGG III 

TILLAGING AV PRØVER OG KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV INNHOLDET AV DIOKSINER 

(PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB I VISSE NÆRINGSMIDLER 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Kravene fastsatt i dette vedlegg får anvendelse når næringsmidler analyseres med henblikk på offentlig kontroll av 

innholdet av 2,3,7,8-substituerte polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og 

dioksinlignende polyklorerte bifenyler (dioksinlignende PCB) og for andre forskriftsmessige formål. 

Overvåking av innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i næringsmidler kan ha to ulike formål: 

a) Screeningmetoder 

Målet med screeningmetoder er å velge de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

overskrider grenseverdiene eller tiltaksgrensene. Screeningmetodene bør åpne mulighet for en kostnadseffektiv og 

høy analysekapasitet, noe som vil øke muligheten til å oppdage nye hendelser som innebærer høy eksponering og 

helsefare for forbrukerne. Bruken av disse metodene bør ta sikte på å unngå falskt negative resultater. 

Screeningmetoder kan omfatte bioanalytiske metoder og GC/MS-metoder. 

Med screeningmetoder sammenlignes analyseresultatet med en terskelverdi, noe som gir et ja/nei-svar på om 

grenseverdien eller tiltaksgrensen er overskredet. Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF 

og dioksinlignende PCB i prøver som mistenkes for ikke å overholde grenseverdien, må bestemmes/bekreftes ved 

hjelp av en bekreftelsesmetode. 

I tillegg kan screeningmetoder gi en indikasjon på innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøven. 

Ved bruk av bioanalytiske screeningmetoder uttrykkes resultatet som bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), mens det 

ved bruk av fysikalsk-kjemiske GC-MS-metoder uttrykkes som toksisitetsekvivalenter (TEQ). Resultatene, i form 

av tallverdier, som oppnås ved bruk av screeningmetoder, er egnet til å påvise overholdelse eller mistenkt 

manglende overholdelse eller overskridelse av tiltaksgrensene, og gir en indikasjon på de aktuelle verdiene dersom 

prøvene må følges opp med bekreftelsesmetoder. De er ikke egnet i tilfeller der formålet er å vurdere 

bakgrunnsnivåer, beregne inntak, følge utviklingen over tid eller til ny vurdering av tiltaks- og grenseverdier. 

b) Bekreftelsesmetoder 

Bekreftelsesmetoder gjør det mulig entydig å identifisere og mengdebestemme PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB i en prøve, og å gi fullstendige opplysninger om forbindelser. Disse metodene gjør det derfor mulig å 

kontrollere grenseverdiene og tiltaksgrensene, herunder bekrefte resultatene av screeningmetodene. Resultatene 

kan dessuten anvendes for andre formål, som å bestemme lave bakgrunnsnivåer i forbindelse med 

næringsmiddelovervåking, følge utviklingstrekk over tid, vurdere befolkningens eksponering og til å bygge opp en 

database for mulig revurdering av tiltaksgrenser og grenseverdier. De er også viktige for å etablere 

forbindelsesmønstre for å påvise kilden til en eventuell forurensning. Slike metoder omfatter anvendelse av GC-

HRMS. GC-MS/MS kan også brukes til å bekrefte om grenseverdien er overholdt eller ikke. 

2.  BAKGRUNN 

Ved beregning av konsentrasjoner av toksisitetsekvivalenter (TEQ) skal konsentrasjonene av de enkelte stoffene i en 

gitt prøve multipliseres med sine respektive toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF), som fastsatt av Verdens 

helseorganisasjon og oppført i tillegget til dette vedlegg, og deretter summeres for å gi den samlede konsentrasjonen 

av dioksinlignende forbindelser uttrykt i TEQ. 

Screening- og bekreftelsesmetoder skal bare brukes til kontroll av en bestemt matriks dersom metodene er tilstrekkelig 

følsomme til å påvise nivåer ved tiltaksgrensen eller grenseverdien på en pålitelig måte. 

3.  KRAV TIL KVALITETSSIKRING 

— Det skal treffes tiltak for å unngå krysskontaminering i alle trinn av prøvetakings- og analysemetoden. 

— Prøvene skal oppbevares og transporteres i beholdere av glass, aluminium, polypropylen eller polyetylen som 

egner seg for oppbevaring uten at innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøvene påvirkes. Spor av 

papirstøv skal fjernes fra prøvebeholderen.  
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— Oppbevaring og transport av prøven skal foregå på en slik måte at næringsmiddelprøven bevares i uendret stand. 

— Om nødvendig skal hver laboratorieprøve finmales og blandes grundig etter en metode som sikrer fullstendig 

homogenisering (f.eks. så finmalt at prøven kan passere en sikt med 1 mm maskevidde). Prøvene skal tørkes før 

de males dersom vanninnholdet er for høyt. 

— Det er viktig at reagenser, glassvarer og utstyr kontrolleres med tanke på mulig påvirkning av de TEQ- eller 

BEQ-baserte resultatene. 

— Det skal utføres en blindanalyse ved at hele analysemetoden gjennomføres, men uten prøven. 

— For bioanalytiske metoder er det svært viktig at alle glassvarer og løsemidler som brukes i analysene, ikke 

inneholder forbindelser som kan interferere med påvisningen av målforbindelser i måleområdet. Glassvarer skal 

skylles med løsemidler og/eller varmes opp til de temperaturer som kreves for å fjerne spor av PCDD/PCDF, 

dioksinlignende forbindelser og interfererende forbindelser fra overflatene. 

— Prøven som ekstraheres, må være stor nok til å oppfylle kravene om et tilstrekkelig lavt måleområde, herunder 

grenseverdi- eller tiltaksgrensekonsentrasjonene. 

— De enkelte framgangsmåtene for tillaging av prøver som brukes for de aktuelle produktene, må være i samsvar 

med internasjonalt anerkjente retningslinjer. 

— Når det gjelder fisker, skal skinnet fjernes, ettersom grenseverdien gjelder muskelkjøtt uten skinn. Alle rester av 

muskelkjøtt og fettvev på innsiden av skinnet skal imidlertid nøye og fullstendig skrapes av og legges til prøven 

som skal analyseres. 

4.  KRAV TIL LABORATORIER 

— l samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1) skal laboratoriene 

være akkreditert av et godkjent organ som oppfyller kravene i ISO Guide 58 for å sikre at de anvender metoder 

for kvalitetssikring av sine analyser. Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 

17025. 

— Laboratoriets kompetanse skal dokumenteres ved løpende deltaking med vellykket resultat i undersøkelser 

foretatt ved flere laboratorier for bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i relevante 

prøvematerialer av næringsmidler og konsentrasjonsområder. 

— Laboratorier som bruker screeningmetoder for rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier 

som bruker bekreftelsesmetoden, både for kvalitetskontroll og for å bekrefte analyseresultatet for mistenkte 

prøver. 

5.  GRUNNLEGGENDE KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB 

5.1. Lavt måleområde og lave grenser for mengdebestemmelse 

— Noen PCDD/PCDF-forbindelser er ekstremt giftige, og de påviselige mengdene skal derfor ligge i øvre 

femtogram-område (10–15g). For de fleste PCB-forbindelser er det tilstrekkelig med en grense for 

mengdebestemmelse i nanogram-området (10–9g). Ved måling av de giftigere dioksinlignende PCB-forbindelsene 

(særlig non-orto-substituerte forbindelser) må imidlertid den laveste delen av måleområdet nå de lave 

pikogramnivåene(10–12 g). 

5.2. Høy selektivitet (spesifisitet) 

— Det må kunne skilles mellom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB og en rekke andre potensielt interfererende 

forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forekommer i konsentrasjoner som kan være flere ganger høyere 

enn de relevante analyttenes. For metoder med gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS) skal det kunne 

skilles mellom ulike forbindelser, f.eks. mellom giftige (som de sytten 2,3,7,8-substituerte PCDD/PCDF og de 

tolv dioksinlignende PCB) og andre forbindelser. 

— Bioanalytiske metoder skal kunne påvise målforbindelser som summen av PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende 

PCB. Rensing av prøven skal ha som mål å fjerne forbindelser som forårsaker falskt positive resultater eller 

forbindelser som svekker responsen og dermed forårsaker falskt negative resultater. 

  

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

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 
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5.3. Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon, gjenfinningsgrad ved biologisk prøving) 

— For GC/MS-metoder skal bestemmelsen gi et gyldig anslag over den faktiske konsentrasjonen i en prøve. Høy 

nøyaktighet (nøyaktighet i måling: graden av samsvar mellom måleresultatet og målingens riktige eller tildelte 

verdi) er nødvendig for å unngå at et resultat av en analyse avvises fordi det fastsatte TEQ-nivået ikke er 

tilstrekkelig pålitelig. Nøyaktighet uttrykkes som riktighet (differansen mellom den målte gjennomsnittsverdien 

for en analytt i et sertifisert materiale og dens sertifiserte verdi, uttrykt som en prosentandel av denne verdien) og 

presisjon (RSDR, det vil si relativt standardavvik beregnet fra resultater som er oppnådd under 

reproduserbarhetsforhold). 

— Ved bioanalytiske metoder skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving bestemmes. 

5.4. Validering i grenseverdiområdet og alminnelige kvalitetskontrolltiltak 

— Laboratoriene skal dokumentere en metodes ytelse innenfor grenseverdiområdet, f.eks. 0,5, 1 og 2 ganger 

grenseverdien med en akseptabel variasjonskoeffisient for gjentatte analyser under validering og/eller 

rutineanalyser. 

— Som interne kvalitetskontrolltiltak skal det foretas jevnlige blindkontroller og tilsetningsforsøk eller analyser av 

kontrollprøver (om mulig helst med sertifisert referansemateriale). Kvalitetskontrolldiagrammer for 

blindkontroller, tilsetningsforsøk eller analysering av kontrollprøver skal utarbeides og kontrolleres for å sikre at 

analyseytelsen oppfyller kravene. 

5.5. Grense for mengdebestemmelse 

— For en bioanalytisk screeningmetode er det ikke påkrevd å fastsette en grense for mengdebestemmelse (LOQ), 

men det skal dokumenteres at metoden kan skille mellom blindprøve- og terskelverdien. Når et BEQ-nivå 

bestemmes, skal det fastsettes et rapporteringsnivå for å håndtere prøver som viser en respons under dette nivået. 

Det skal dokumenteres at rapporteringsnivået er forskjellig fra metodens blindprøver med en faktor på minst tre 

med en respons under måleområdet. Det skal derfor beregnes ut fra prøver som har et innhold av målforbindelser 

nær det påkrevde minstenivået, og ikke ut fra et signal/støy-forhold eller en blindprøve. 

— Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) for en bekreftelsesmetode skal være på ca. én femdel av grenseverdien. 

5.6. Analysekriterier 

— For å sikre pålitelige resultater fra bekreftelses- eller screeningmetoder skal følgende kriterier være oppfylt for 

henholdsvis TEQ- og BEQ-verdien, uavhengig om den bestemmes som samlet TEQ (summen av PCDD/PCDF 

og dioksinlignende PCB) eller separat for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

 
Screening med bioanalytiske eller 

fysikalsk-kjemiske metoder. 
Bekreftelsesmetoder 

Andel falskt negative prøver(*) < 5 %  

Riktighet  – 20 % til + 20 % 

Repeterbarhet (RSDr) < 20 %  

Intern reproduserbarhet (RSDR) < 25 % < 15 % 

(*) Med hensyn til grenseverdiene. 

5.7. Særlige krav til screeningmetoder 

— Både GC/MS-metoder og bioanalytiske metoder kan brukes til screening. Ved bruk av GC/MS-metoder skal 

kravene fastsatt i nr. 6 i dette vedlegg anvendes. For cellebaserte bioanalytiske metoder er det fastsatt særlige krav 

i nr. 7 i dette vedlegg. 

— Laboratorier som bruker screeningmetoder til rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med laboratorier 

som bruker bekreftelsesmetoden. 
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— Screeningmetodens ytelse skal kontrolleres i forbindelse med rutineanalyser ved hjelp av analysekvalitetskontroll 

og løpende metodevalidering. Det skal foreligge et løpende program for kontroll av negative resultater. 

— Kontroll av mulig hemming av cellerespons og cytotoksisitet. 

Ved rutinemessig screening skal 20 % av prøveekstraktene analyseres med og uten tilsetning av den mengde 

2,3,7,8-TCDD som tilsvarer grenseverdien eller tiltaksgrensen, for å kontrollere om responsen kan være hemmet 

av interfererende stoffer i prøveekstraktet. Den målte konsentrasjonen i prøven med tilsetning skal sammenlignes 

med summen av konsentrasjonen i ekstraktet uten tilsetning og tilsetningskonsentrasjonen. Dersom den målte 

konsentrasjonen er mer enn 25 % lavere enn den beregnede konsentrasjonen (summen), tyder dette på at signalet 

kan være hemmet, og den aktuelle prøven skal da gjennomgå en bekreftende analyse. Resultatene skal 

kontrolleres ved hjelp av kvalitetskontrolldiagrammer. 

— Kvalitetskontroll av negative prøver. 

Om lag 2–10 % av de negative prøvene, avhengig av prøvematriks og laboratoriets erfaringsnivå, skal bekreftes. 

— Bestemmelse av andel falskt negative prøver på grunnlag av kvalitetskontrolldata. 

Andelen falskt negative resultater fra screening av prøver som ligger under og over grenseverdien eller 

tiltaksgrensen, skal bestemmes. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal være under 5 %. 

Når det foreligger minst 20 bekreftede resultater per matriks/matriksgruppe fra kvalitetskontrollen av negative 

prøver, skal disse opplysningene danne grunnlaget for å trekke konklusjoner om andelen falskt negative prøver. 

Resultater av prøver analysert ved ringprøving eller under forurensningshendelser som dekker et 

konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan også tas med i de minst 20 resultatene som 

skal legges til grunn for vurderingen av andelen falskt negative prøver. Prøvene skal dekke de vanligste 

forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

Selv om formålet med screeningprøver fortrinnsvis er å oppdage prøver som overskrider tiltaksgrensen, er det 

grenseverdien som er kriteriet for å bestemme andelen falskt negative prøver, idet det tas hensyn til 

bekreftelsesmetodens måleusikkerhet. 

— Eventuelle positive resultater fra screening skal alltid kontrolleres gjennom en fullstendig, ny analyse av den 

opprinnelige prøven med en bekreftelsesmetode. Disse prøveresultatene kan også brukes til å vurdere andelen 

falskt positive prøver. For screeningmetoder er andelen falskt positive prøver den andelen av resultatene som 

bekreftes som negative ved hjelp av en bekreftende analyse, selv om prøven i en tidligere screening er erklært 

som mistenkt positiv. En vurdering av hvor godt screeningmetoden fungerer, skal imidlertid baseres på en 

sammenligning av falskt positive prøver og det samlede antall prøver som er undersøkt. Andelen skal være 

tilstrekkelig lav til at det lønner seg å bruke en screeningmetode. 

— Bioanalytiske metoder skal, i alle fall under valideringsforhold, gi en godkjent angivelse av TEQ-nivået, beregnet 

og uttrykt i BEQ. 

— Også for bioanalytiske metoder som gjennomføres under repeterbarhetsforhold, vil den interne repeterbarheten 

(RSDr) normalt være mindre enn reproduserbarheten (RSDR). 

6.  SÆRLIGE KRAV TIL GC/MS-METODER I FORBINDELSE MED SCREENING ELLER BEKREFTELSE 

6.1. Akseptable forskjeller mellom WHO-TEQ-nivåer når det gjelder øvre og nedre konsentrasjoner 

— Forskjellen mellom øvre konsentrasjon og nedre konsentrasjon skal ikke overskride 20 % for å bekrefte 

overskridelsen av grenseverdien eller eventuelt tiltaksgrenser. 

6.2. Kontroll av gjenfinning 

— For å validere analysemetoden må det tilsettes 13C-merkede 2,3,7,8-klorsubstituerte interne PCDD/PCDF-

standarder og 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder helt i begynnelsen av analysemetoden, f.eks. 

før ekstraksjon. Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe gruppene av 

PCDD/PCDF og minst én forbindelse for hver av de homologe gruppene for dioksinlignende PCB (og eventuelt 

minst én forbindelse for hver valgte massespektrometriske ioneregistreringsfunksjon som brukes til kontroll av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved bekreftelsesmetoder skal alle sytten 13C-merkede 2,3,7,8-

substituerte interne PCDD/PCDF-standarder og alle tolv 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder 

brukes.  
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— Ved hjelp av relevante kalibreringsløsninger skal dessuten relative responsfaktorer bestemmes for de forbindelser 

som det ikke tilsettes en 13C-merket analog for. 

— For næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som inneholder mindre enn 10 % fett, skal interne 

standarder tilsettes før ekstraksjon. For næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder mer enn 10 % fett, 

kan de interne standardene tilsettes enten før eller etter fettekstraksjonen. Det skal foretas en hensiktsmessig 

validering av ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne standardene ble tilsatt, og av om 

resultatene er produkt- eller fettbaserte. 

— Før GC/MS-analysen skal det tilsettes én eller to gjenfinningsstandarder (surrogatstandarder). 

— Gjenfinningen må kontrolleres. For bekreftelsesmetoder skal gjenfinningen av de enkelte interne standardene 

ligge i området 60–120 %. For enkeltforbindelser, særlig visse hepta- og oktaklorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner, kan lavere eller høyere gjenfinning aksepteres, forutsatt at deres bidrag til TEQ-verdien ikke 

overskrider 10 % av den samlede TEQ-verdien (basert på summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). 

Ved bruk av GC/MS-screeningmetoder skal gjenfinningen ligge i området 30–140 %. 

6.3. Fjerning av interfererende stoffer 

— Separasjon av PCDD/PCDF fra interfererende klorerte forbindelser som ikke-dioksinlignende PCB og klorerte 

difenyletere skal gjennomføres ved hjelp av egnede kromatografiteknikker (fortrinnsvis med florisil-, 

aluminiumoksid- og/eller karbonkolonne). 

— Gasskromatografisk separasjon av isomerer skal være tilstrekkelig (< 25 % fra topp til topp mellom 1,2,3,4,7,8-

HxCDF og 1,2,3,6,7,8-HxCDF). 

6.4. Kalibrering med standardkurve 

— Området for kalibreringskurven skal dekke de relevante grenseverdi- eller tiltaksgrenseområdene. 

6.5. Særlige krav til bekreftelsesmetoder 

— GC-HRMS: 

Ved HRMS skal oppløsningen normalt være høyere enn eller lik 10 000 for hele masseområdet ved 10 % av 

topphøydene. 

Ytterligere kriterier for identifisering og bekreftelse beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel 

i standarden EN 16215:2012 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av 

indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles. 

— GC-MS/MS: 

Kontroll av minst to bestemte morioner, hver med ett bestemt tilsvarende datterion fra overgangen, for alle 

merkede og umerkede analytter innenfor analysens virkeområde. 

Høyeste tillatte toleranse for relativ ioneintensitet på ± 15 % for utvalgte datterioner fra overgangen sammenlignet 

med beregnede eller målte verdier (gjennomsnittet av kalibreringsstandarder) ved identiske MS/MS-forhold, 

særlig kollisjonsenergi og kollisjonsgasstrykk, for hver overgang av en analytt. 

Oppløsningen for hver kvadrupol skal minst være lik eller bedre enn enhetsmasseoppløsningen 

(enhetsmasseoppløsning: tilstrekkelig oppløsning til å skille to topper i en masseenhet) for å gjøre mulig 

interferens med de relevante analyttene så liten som mulig. 

Ytterligere kriterier beskrevet i internasjonalt anerkjente standarder, for eksempel i standarden EN 16215:2012 

(Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS og av indikator-PCB ved 

GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 og 1668 som revidert, skal oppfylles, unntatt plikten til å bruke GC-

HRMS. 

7.  SÆRLIGE KRAV TIL BIOANALYTISKE METODER 

Bioanalytiske metoder er metoder basert på bruk av biologiske prinsipper som cellebaserte analyser, reseptoranalyser 

eller immunologiske analyser. Her i nr. 7 fastsettes allmenne krav til bioanalytiske metoder.  
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I en screeningmetode klassifiseres i prinsippet en prøve som negativ eller mistenkt positiv. I denne forbindelse 

sammenlignes det beregnede BEQ-nivået med terskelverdien (se nr. 7.3). Prøver under terskelverdien erklæres som 

negative, og prøver som er lik eller over terskelverdien som mistenkt positive og må analyseres med en 

bekreftelsesmetode. I praksis kan et BEQ-nivå som tilsvarer 2/3 av grenseverdien, fungere som terskelverdi, forutsatt 

at andelen falskt negative prøver er på under 5 %, og at andelen falskt positive prøver er akseptabel. Med særskilte 

grenseverdier for PCDD/PCDF og for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kreves det hensiktsmessige 

terskelverdier for biologiske prøver av PCDD/PCDF for å kunne kontrollere om prøvene oppfyller kravene uten 

fraksjonering. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, kan en egnet prosentandel av den respektive 

tiltaksgrensen fungere som terskelverdi. 

Når det gjelder visse bioanalytiske metoder, kan det dessuten fastsettes et veiledende nivå uttrykt i BEQ for prøver i 

måleområdet som overskrider rapporteringsgrensen (se nr. 7.1.1 og 7.1.6) 

7.1. Vurdering av analyseresponsen 

7.1.1. Alminnelige krav 

— Ved beregning av konsentrasjonene ut fra en TCDD-kalibreringskurve vil verdiene i nedre og øvre del av kurven 

vise stor variasjon (høy variasjonskoeffisient). Måleområdet er området der variasjonskoeffisienten er lavere enn 

15 %. Den nedre delen av måleområdet (rapporteringsgrensen) må settes betydelig høyere enn metodens 

blindprøver (med en faktor på minst tre). Den øvre delen av måleområdet er normalt representert ved en EC70-

verdi (70 % av høyeste effektive konsentrasjon), men er lavere dersom variasjonskoeffisienten er høyere enn 15 

% i dette området. Måleområdet skal fastsettes under valideringen. Terskelverdier (7.3) skal ligge godt innenfor 

måleområdet. 

— Standardløsninger og prøveekstrakter skal analyseres minst to ganger. Ved bruk av en dobbeltanalyse skal en 

standardløsning eller et kontrollekstrakt som er analysert i 4–6 brønner fordelt over platen, gi en respons eller en 

konsentrasjon (bare mulig i måleområdet) basert på en variasjonskoeffisient på < 15 % 

7.1.2. Kalibrering 

7.1.2.1. Kal ibrer ing med s tandardkurve  

— Innholdet i prøver kan beregnes ved å sammenligne analyseresponsen med en TCDD-kalibreringskurve (eller 

PCB 126 eller en standardblanding av PCDD/PCDF/dioksinlignende PCB) for å beregne BEQ-nivået i ekstraktet 

og deretter i prøven. 

— Kalibreringskurvene skal inneholde 8–12 konsentrasjoner (minst en dobbeltanalyse) med nok konsentrasjoner i 

den nedre delen av kurven (måleområdet). Det skal legges særlig vekt på kvaliteten på kurvetilpasningen i 

måleområdet. Når tilpasningsgraden ved ikke-lineær regresjon skal bedømmes, har R2-verdien liten eller ingen 

betydning. En bedre kurvetilpasning oppnås ved å redusere forskjellen mellom beregnede og observerte 

konsentrasjoner innenfor kurvens måleområde til et minimum (f.eks. ved å redusere residualsummen) 

— Beregnet innhold i prøveekstraktet korrigeres deretter for BEQ-nivået som er beregnet for en matriks- eller 

løsemiddelblindprøve (for å ta hensyn til urenheter fra løsemidler og kjemikalier som er brukt), og for 

gjenfinningsgraden (beregnet ut fra BEQ-nivået i egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre 

nær grenseverdien eller tiltaksgrensen). Når man korrigerer for gjenfinning, skal gjenfinningsgraden alltid være 

innenfor påkrevd område (se nr. 7.1.4). Referanseprøver som brukes for å korrigere gjenfinningen, må oppfylle 

kravene angitt i nr. 7.2. 

7.1.2.2. Kal ibrer ing med  referanseprøver  

En kalibreringskurve framstilt av minst fire referanseprøver (se nr. 7.2): matriksblindprøve og tre referanseprøver på 

0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien eller tiltaksgrensen kan brukes, noe som fjerner behovet for å korrigere for 

blindprøve og gjenfinning. I slike tilfeller kan analyseresponsen som tilsvarer 2/3 av grenseverdien (se 7.3), beregnes 

direkte fra disse prøvene og brukes som terskelverdi. For kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, vil en 

egnet prosentandel av disse tiltaksgrensene være en egnet terskelverdi. 

7.1.3. Separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

Ekstraktene kan deles opp i fraksjoner som inneholder PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, slik at TEQ-nivåene 

(uttrykt i BEQ) for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan oppgis hver for seg. Det skal fortrinnsvis brukes en 

PBC 126-standardkalibreringskurve til å vurdere resultatene for fraksjonen som inneholder dioksinlignende PCB.  
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7.1.4. Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving 

«Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» skal beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative 

forbindelsesmønstre nær grenseverdien eller tiltaksgrensen, og uttrykkes som en prosentandel av BEQ-nivået 

sammenlignet med TEQ-nivået. Avhengig av analysetype og hvilke TEF-verdier(1) som er brukt, kan forskjellene 

mellom TEF- og REP-faktorene for dioksinlignende PCB forårsake lav gjenfinningsgrad for dioksinlignende PCB 

sammenlignet med PCDD/PCDF. Dersom det utføres en separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB, skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving derfor være 20–60 % for dioksinlignende PCB og 50–130 % for 

PCDD/PCDF (områdene gjelder for TCDD-kalibreringskurven). Bidraget fra dioksinlignende PCB til summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan variere mellom ulike matrikser og prøver. Disse variasjonene gjenspeiles i 

gjenfinningsgraden ved biologisk prøving, som skal ligge innenfor 30–130 % av summen av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB. 

7.1.5. Kontroll av gjenfinning etter rensing 

Tap av forbindelser under rensing skal kontrolleres under validering. En blindprøve tilsatt en blanding av ulike 

forbindelser skal gjennomgå rensing (minst n = 3), og gjenfinning og variabilitet skal kontrolleres med en 

bekreftelsesmetode. Gjenfinningen skal være i området 60–120 %, særlig for forbindelser som bidrar med mer enn 10 

% til TEQ-nivået i de ulike blandingene. 

7.1.6. Rapporteringsgrense 

Ved rapportering av BEQ-nivåer skal det fastsettes en rapporteringsgrense ut fra relevante matriksprøver med typiske 

forbindelsesmønstre, men ikke ut fra standardenes kalibreringskurve, ettersom presisjonen er lav i den nedre delen av 

kurven. Det skal tas hensyn til virkningene av ekstraksjon og rensing. Rapporteringsgrensen skal ligge betydelig over 

metodens blindprøver (minst med en faktor på tre). 

7.2. Bruk av referanseprøver 

— Referanseprøvene skal representere prøvematriks, forbindelsesmønstre og konsentrasjonsområder for 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB nær grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

— En metodeblindprøve, eller helst en matriksblindprøve, og en referanseprøve ved grenseverdien eller 

tiltaksgrensen skal inngå i hver analyseserie. Disse prøvene må ekstraheres og analyseres samtidig under 

identiske forhold. For å sikre at analysen er egnet, skal referanseprøven vise en klart høyere respons enn 

blindprøven. Disse prøvene kan brukes til å korrigere for blindprøver og gjenfinning. 

— Referanseprøver som er valgt ut for å korrigere for gjenfinning, skal være representative for alle analyseprøver, 

slik at forbindelsesmønstre ikke skal føre til at nivåene undervurderes. 

— Det kan tas brukes ekstra referanseprøver med en konsentrasjon på f.eks. 0,5 og 2 ganger grenseverdien eller 

tiltaksgrensen for å påvise analysens ytelse innenfor det området som er relevant for kontrollen av grenseverdien 

eller tiltaksgrensen. Til sammen kan disse prøvene brukes til å beregne BEQ-nivåene i analyseprøvene (7.1.2.2). 

7.3. Bestemmelse av terskelverdier 

Forholdet mellom bioanalytiske resultater i BEQ og resultater fra bekreftelsesmetoden i TEQ skal fastsettes (f.eks. 

gjennom matrikstilpassede kalibreringsforsøk med referanseprøver tilsatt 0, 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien, med 

seks repetisjoner på hvert nivå (n = 24)). Korreksjonsfaktorer (blindprøver og gjenfinning) kan beregnes ut fra dette 

forholdet, men dette skal kontrolleres i hver analyseserie, ved at metode- eller matriksblindprøver og prøver for 

gjenfinning inngår (7.2). 

Det skal fastsettes terskelverdier for å kunne avgjøre om en prøve overholder grenseverdiene eller, dersom det er 

relevant, for å kontrollere tiltaksgrensene ut fra gjeldende grenseverdier eller tiltaksgrenser som er fastsatt for enten 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB hver for seg, eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. De 

representeres av det nedre endepunktet i fordelingen av bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og 

gjenfinning), som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som 

innebærer en andel falskt negative prøver på < 5 % og en RSDR på < 25 %. Beslutningsgrensen for 

bekreftelsesmetoden er grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten.  

  

(1) Gjeldende krav bygger på TEF i M. Van den Berg et al., Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006). 
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I praksis kan terskelverdien (i BEQ) beregnes på følgende måte (se figur 1): 

7.3.1.  Bruk av det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden 

Terskelverdi =  
 

der 

BEQDL BEQ som tilsvarer beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som er grenseverdien idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten 

sy,x standard restavvik 

tα,f = m – 2 Student-t-faktor (α = 5 %, f = frihetsgrader, ensidige) 

m samlet antall kalibreringspunkter (indeks j) 

n antall prøver per konsentrasjon (repetisjoner) 

xi Prøvekonsentrasjon (i TEQ) for kalibreringspunktet i fastsatt med en bekreftelsesmetode 

(x) gjennomsnitt av konsentrasjonene (i TEQ) for alle kalibreringsprøvene 

Qxx = 

  

kvadratsumparameter 

i = indeks for kalibreringspunkt i 

7.3.2.  Beregning ut fra bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og gjenfinning) av flere analyser av prøver (n ≥ 6) 

forurenset ved bekreftelsesmetodens beslutningsgrense, som nedre endepunkt for fordeling av data ved tilsvarende 

gjennomsnittsverdi for BEQ: 

Terskelverdi = BEQDL – 1,64 × SDR 

der 

SDR standardavvik for resultat fra biologisk prøving ved BEQDL, målt ved interne 

reproduserbarhetsforhold. 

7.3.3.  Beregning som gjennomsnittsverdi av bioanalytiske resultater (i BEQ, korrigert for blindprøve og gjenfinning) av 

flere analyser av prøver (n ≥ 6) forurenset ved 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen. Dette er basert på den 

observasjon at dette nivået vil ligge nær terskelverdien som er bestemt i henhold til 7.3.1 eller 7.3.2. 

Figur  1  
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Beregning av terskelverdier basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som innebærer en andel falskt negative prøver på 

< 5 % og en RSDR på < 25 %: 

1.  Fra det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden. 

2.  Fra flere analyser av prøver (n ≥ 6) som er forurenset ved beslutningsgrensen for bekreftelsesmetoden, som nedre 

endepunkt for fordeling av data (representert ved en klokkeformet kurve i figuren) ved tilsvarende 

gjennomsnittsverdi for BEQ. 

7.3.4.  Begrensninger for terskelverdier: 

BEQ-baserte terskelverdier beregnet ut fra RSDR som ble bestemt under valideringen ved hjelp av et begrenset antall 

prøver med ulike matriks-/forbindelsesmønstre, kan være høyere enn de TEQ-baserte grenseverdiene eller 

tiltaksgrensene, ettersom det oppnås høyere presisjon enn det som er mulig å oppnå i rutineanalyser, når et ukjent 

spektrum av mulige forbindelsesmønstre må kontrolleres. I slike tilfeller skal terskelverdier beregnes ut fra en RSDR 

på 25 % eller helst 2/3 av grenseverdien eller tiltaksgrensen. 

7.4. Ytelsesegenskaper 

— Ettersom det ikke kan brukes interne standarder i bioanalytiske metoder, skal disse metodenes repeterbarhet 

analyseres for å innhente opplysninger om standardavviket innenfor og mellom de enkelte analyseseriene. 

Repeterbarheten skal være under 20 % og intern reproduserbarhet skal være under 25 %. Dette skal baseres på 

beregnet innhold uttrykt i BEQ etter korrigering for blindprøve og gjenfinning. 

— Som en del av valideringsprosessen skal analysen vise at metoden kan skille mellom en blindprøve og en prøve 

med et innhold som tilsvarer terskelverdien, slik at prøver som ligger over den aktuelle terskelverdien kan 

identifiseres (se 7.1.2). 2). 

— Målforbindelser, mulig interferens og høyeste tolererte blindprøvenivåer skal fastsettes. 

— Standardavviket i responsen eller konsentrasjonen beregnet ut fra responsen (bare mulig i målområdet) ved en 

tredobbel bestemmelse av et prøveekstrakt skal ikke overskride 15 %. 

— De ukorrigerte resultatene av referanseprøvene, uttrykt i BEQ (blindprøve og ved grenseverdien eller 

tiltaksgrensen), skal brukes ved vurdering av den bioanalytiske metodens ytelse i et konstant tidsrom. 

— Kvalitetskontrolldiagrammer for metodens blindprøver og for hver type referanseprøve skal utarbeides og 

kontrolleres for å sikre at analyseytelsen oppfyller kravene, særlig for metodens blindprøver med hensyn til den 

nødvendige minstedifferansen til nedre del av måleområdet og for referanseprøvene med hensyn til intern 

reproduserbarhet. Metodens blindprøver må kontrolleres grundig for å unngå falskt negative resultater når de 

trekkes fra. 

— Resultatene av bekreftelsesmetodene av mistenkte prøver og 2–10 % av de negative prøvene (minst 20 prøver per 

matriks) skal samles inn og brukes til å vurdere screeningmetodens ytelse og forholdet mellom BEQ og TEQ. 

Disse opplysningene kan brukes ved ny vurdering av terskelverdiene som får anvendelse på rutineprøver for de 

validerte matriksene. 

— At en metode har god ytelse, kan også dokumenteres ved deltaking i ringprøving. Resultater av prøver analysert 

ved ringprøving som dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan også tas med i 

vurderingen av andelen falskt negative prøver dersom et laboratorium kan dokumentere god ytelse. Prøvene skal 

dekke de vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

— I forbindelse med hendelser kan terskelverdiene vurderes på nytt for å gjenspeile de særskilte matriks- og 

forbindelsesmønstrene i den aktuelle hendelsen. 

8.  RAPPORTERING AV RESULTATER 

Bekreftelsesmetoder 

— I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de enkelte 

PCDD/PCDF- og dioksinlignende PCB-forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og 

mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene tolkes 

i henhold til bestemte krav. 
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— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, dioksinlignende 

PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelprøver med grenseverdier 

uttrykt på grunnlag av fettmengde og forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med 

gjeldende lovgivning), for andre prøver er det valgfritt å bestemme lipidinnholdet. 

— Gjenfinningsprosenten for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i 

nr. 6.2, dersom grenseverdien er overskredet (i så fall skal gjenfinningen for én av de to dobbeltanalysene angis), 

og i andre tilfeller på anmodning. 

— Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 

parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. Dersom 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den beregnede utvidede 

måleusikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB for summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

— Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i nr. IV.2 i vedlegg II), skal denne 

parameteren rapporteres. 

— Resultatene skal angis i samme enheter og med (minst) samme antall signifikante sifre som grenseverdiene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Bioanalytiske screeningmetoder 

— Resultatet av screeningen skal angis som enten negativt eller mistenkt positivt (mistenkt). 

— I tillegg kan resultatet for PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende PCB uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ, 

ikke TEQ) angis (se nr. 1 i vedlegg III). Prøver med en respons under rapporteringsgrensen skal angis som under 

rapporteringsgrensen. 

— For hver type prøvematriks skal rapporten inneholde opplysninger om grenseverdien eller tiltaksgrensen 

vurderingen er bygget på. 

— Rapporten skal inneholde opplysninger om hvilken analyse som er anvendt, de grunnleggende analyseprinsippene 

og kalibreringstypen. 

— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, dioksinlignende 

PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelprøver med grenseverdier 

uttrykt på grunnlag av fettmengde og forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med 

gjeldende lovgivning), for andre prøver er det valgfritt å bestemme lipidinnholdet. 

— Ved prøver som mistenkes for å være positive, må rapporten inneholde en merknad om tiltak som skal treffes. 

Konsentrasjonen av PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøver med forhøyet 

innhold skal bestemmes/bekreftes med en bekreftelsesmetode. 

 _____  
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Tillegg til VEDLEGG III 

WHO-TEF-verdier for vurdering av risikoen for mennesker på grunnlag av konklusjonene fra Verdens helseorganisasjons 

ekspertmøte i Genève i juni 2005 om et internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 

2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-

like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)). 

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi 

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) 
«Dioksinlignende» PCB 

Non-orto PCB + mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDD 1 

Non-orto PCB 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 

OCDD 0,0003   

Dibenzofuraner (PCDF) Mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   

OCDF 0,0003   

Forkortelser: T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, CDD = klordibenzodioksin, CDF = 

klordibenzofuran, CB = klorbifenyl. 
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VEDLEGG IV 

TILLAGING AV PRØVER OG KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV INNHOLDET AV IKKE-

DIOKSINLIGNENDE PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) I VISSE NÆRINGSMIDLER 

Kravene i dette vedlegg får anvendelse når næringsmidler analyseres med henblikk på offentlig kontroll av innholdet av ikke-

dioksinlignende polyklorerte bifenyler (ikke-dioksinlignende PCB) og for andre forskriftsmessige formål. 

1. Påvisningsmetoder som kan anvendes 

Gasskromatografi/elektroninnfangingsdetektor (GC/ECD), GC/LRMS, GC/MS-MS, GC/HRMS eller lignende metoder. 

2. Identifikasjon og bekreftelse av relevante analytter 

— Relativ retensjonstid med hensyn til interne standarder eller referansestandarder (akseptabelt avvik på +/– 0,25 %). 

— Gasskromatografisk separasjon av alle seks indikator-PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og PCB 

180) fra interfererende stoffer, særlig PCB som elueres samtidig, særlig når innholdet i prøvene ligger innenfor de 

lovfestede grenseverdiene og det skal bekreftes at prøven ikke oppfyller kravene. 

(Forbindelser som ofte elueres samtidig er f.eks. PCB 28/31, PCB 52/69 og PCB 138/163/164. Når det gjelder GC/MS, 

skal det tas hensyn til eventuell interferens fra fragmenter av høyklorerte forbindelser.) 

— For GC/MS-metoder: 

— Kontroll av minst 

— to særskilte ioner for HRMS, 

— to særskilte ioner med m/z > 200 eller tre særskilte ioner med m/z > 100 for LRMS, 

— ett morion og to datterioner for MS-MS. 

— Høyeste tillatte toleranse for isotopforhold for utvalgte massefragmenter: 

Relativt avvik i isotopforhold for utvalgte massefragmenter fra teoretisk isotopforhold eller kalibreringsstandard 

for målionet (det hyppigst forekommende av de målte ioner) og bekreftelsesion(er): 

Bekreftelsesionets relative intensitet 

sammenlignet med målionets 

GC-EI-MS 

(relativt avvik) 

GC-CI-MS, GC-MSn 

(relativt avvik) 

> 50 % ± 10 % ± 20 % 

> 20 % to 50 % ± 15 % ± 25 % 

> 10 % til 20 % ± 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % (*) ± 50 %1 

(*) Ettersom det finnes et tilstrekkelig antall massefragmenter med relativ intensitet > 10 %, bør man ikke anvende 

bekreftelsesioner med en relativ intensitet < 10 % i forhold til målionet. 

— GC-ECD: 

Bekreftelse av resultater som overskrider toleransegrensen med to GC-kolonner med stasjonære faser med ulik 

polaritet. 

3. Dokumentasjon av metodens ytelse: 

Validering innenfor grenseverdiområdet (0,5 til 2 ganger grenseverdien) med en godkjent variasjonskoeffisient for gjentatte 

analyser (se krav til intermediær presisjon i nr. 8).  
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4. Grense for mengdebestemmelse: 

Blindprøveverdiene skal ikke være høyere enn 30 % av det forurensingsnivået som tilsvarer grenseverdien(1). 

5. Kvalitetskontroll: 

Regelmessige blindprøvekontroller, analysering av prøver med tilsetning, kvalitetskontrollprøver, deltaking i undersøkelser 

av relevante matrikser som foretas ved flere laboratorier. 

6. Kontroll av gjenfinning: 

— Bruk av egnede interne standarder med fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan sammenlignes med de relevante 

analyttene. 

— Tilsetning av interne standarder: 

— Tilsetning til produkter (før ekstraksjon og rensingsprosess). 

— Tilsetning til ekstrahert fett mulig (før rensing), dersom grenseverdien er uttrykt på grunnlag av fettmengden. 

— Krav til metoder der alle seks isotopmerkede indikator-PCB-forbindelser brukes: 

— Resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

— Allment akseptabel gjenfinningsprosent for isotopmerkede interne standarder er på mellom 50 og 120 %. 

— Lavere eller høyere gjenfinning for enkelte forbindelser med et bidrag til summen av de seks indikator-PCB på 

under 10 % kan godtas. 

— Krav til metoder som ikke bruker alle seks isotopmerkede interne standarder eller andre interne standarder: 

— Kontroll av gjenfinning av interne standarder for hver prøve. 

— Akseptabel gjenfinning av interne standarder mellom 60 og 120 %. 

— Resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

— Gjenfinningen av umerkede forbindelser skal kontrolleres ved hjelp av prøver med tilsetning eller 

kvalitetskontrollprøver med konsentrasjoner i grenseverdiområdet. Akseptabel gjenfinning for disse forbindelsene er 

mellom 70 og 120 %. 

7. Krav til laboratorier: 

I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent organ som 

oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de kvalitetssikrer sine analyser. Laboratoriene skal være akkreditert i 

henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. 

8. Ytelsesegenskaper: Kriterier for summen av de seks PCB-indikatorene ved grenseverdien 

Riktighet – 30 til + 30 % 

Intermediær presisjon (RSD %) ≤ 20 % 

Differanse mellom øvre og nedre konsentrasjon (beregnet) ≤ 20 % 

9. Rapportering av resultater 

— I den grad den anvendte analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de enkelte PCB-

forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten 

inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes i henhold til bestemte krav. 

— I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold 

skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelprøver med grenseverdier uttrykt på grunnlag av fettmengde og 

forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med gjeldende lovgivning), for andre prøver er det 

valgfritt å bestemme lipidinnholdet.  

  

(1) Det anbefales på det sterkeste at bidraget fra reagensblindprøven er så lite som mulig sammenlignet med innholdet av forurensning i en 

prøve. Det er laboratoriets ansvar å kontrollere hvordan innholdet i blindprøvene varierer, særlig når blindprøveinnholdet trekkes fra. 
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— Gjenfinningsprosenten for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i nr. 6, 

dersom grenseverdien er overskredet og i andre tilfeller på anmodning. 

— Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 

parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på ca. 95 %. 

— Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i nr. IV.1 i vedlegg II), skal denne 

parameteren rapporteres. 

— Resultatene skal angis i samme enheter og med (minst) samme antall signifikante sifre som grenseverdiene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1881/2006. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 601/2014 

av 4. juni 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

næringsmiddelkategoriene for kjøtt og bruk av visse tilsetningsstoffer i bearbeidet kjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  Denne listen kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3)  EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffene som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter 

en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er 

oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. 

4)  Kategori 8 i del D på EU-listen omfatter kjøtt og består av underkategori 8.1: Uforedlet kjøtt og 8.2: Foredlet kjøtt. 

Kategori 8.1 er ytterligere inndelt i kategori 8.1.1: Uforedlet kjøtt, unntatt bearbeidet kjøtt som definert  

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(6), og 8.1.2: Bearbeidet kjøtt som definert i forordning  

(EF) nr. 853/2004. 

5)  I nr. 1.15. i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004 defineres bearbeidet kjøtt som ferskt kjøtt, herunder kjøtt som er 

findelt, som er tilsatt næringsmidler, smaksingredienser eller tilsetningsstoffer, eller som har gjennomgått prosesser som 

ikke er tilstrekkelige til å endre kjøttets indre muskelfiberstruktur og dermed fjerne de egenskapene som  

kjennetegner ferskt kjøtt. Senere er det blitt presisert at bearbeidet kjøtt kan være enten foredlet eller uforedlet(7). 

Dersom de egenskaper som kjennetegner ferskt kjøtt, fjernes helt etter foredling, bør kjøttet imidlertid ikke  

lenger anses som bearbeidet kjøtt, men bør omfattes av definisjonen av «kjøttprodukter»

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 5.6.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 

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

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

(7) Veiledning om gjennomføring av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om hygiene for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse fra Generaldirektoratet for helse og forbrukervern http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm 

2018/EØS/11/17 
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fastsatt i nr. 7.1. i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. Av hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør termene 

«ferskt kjøtt», «bearbeidet kjøtt» og «kjøttprodukter» som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 brukes for kategori  

8. Underkategoriene i kategori 8 i del D på EU-listen bør derfor endres.6) Det er generelt tillatt å bruke tilsetningsstoffer 

i gruppe I som definert i del C på EU-listen i foredlet kjøtt, mens det bare i begrenset omfang og på grunnlag av en 

vurdering av hvert enkelt tilfelle er tillatt å bruke tilsetningsstoffene i nevnte gruppe i uforedlet kjøtt. 

7)  Da EU-listen i vedlegg II til forordning (EC) nr. 1333/2008 ble opprettet, ble bearbeidet kjøtt som definert i forordning 

(EF) nr. 853/2004 ansett som uforedlet kjøtt der det bare var tillatt å bruke et begrenset antall tilsetningsstoffer. Ulike 

tolkninger av definisjonen av bearbeidet kjøtt har imidlertid ført til en situasjon der bruken av visse tilsetningsstoffer i 

bestemte kategorier av kjøtt varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 

8)  Kommisjonen har mottatt anmodninger om oppføring av noen av disse bruksområdene på EU-listen over godkjente 

tilsetningsstoffer i næringsmidler. Disse anmodningene er blitt gjort tilgjengelige for alle medlemsstater. Nevnte 

bruksområder bør oppføres på EU-listen dersom de oppfyller de alminnelige vilkårene for bruk av tilsetningsstoffer i 

næringsmidler fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008, idet det tas hensyn til behovet for å beholde visse tradisjonelle 

produkter på markedet i enkelte medlemsstater. 

9)  På anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttindustrien er det foretatt en vurdering av visse typer bruk  

av kurkumin (E 100), karminer (E 120), karamell (E 150a-d), paprikaekstrakt (E 160c) og rødbetfarge (E 162) som i 

enkelte medlemsstater tradisjonelt er blitt brukt til farging av produkter av typen merguez og andre tradisjonelle 

produkter, nærmere bestemt salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki, 

kebap, cevapcici og pljeskavice, og slik bruk bør godkjennes. 

10)  På anmodning fra enkelte medlemsstater er det foretatt en vurdering av bruken av eddiksyre og acetater (E 260–263), 

melkesyre og laktater (E 270, E 325–327), askorbinsyre og askorbater (E 300–302), sitronsyre og sitrater (E 330–333) 

som surhetsregulerende midler, konserveringsmidler og/eller antioksidanter for å hindre oksidering og/eller harskning 

og øke mikrobiologisk stabilitet, og slik bruk bør godkjennes i alt bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn 

tilsetningsstoffer eller salt. 

11)  På anmodning fra enkelte medlemsstater er det foretatt en vurdering av bruken av fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater (E 338–452) som fuktighetsbevarer for å hindre tap av kjøttsaft under videreforedling, særlig når saltlaken 

er sprøytet inn, og slik bruk bør godkjennes. For å begrense ytterligere eksponering for fosfater tilsatt i næringsmidler 

bør den utvidede bruken av nevnte fosfater imidlertid begrenses til Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, 

ahjupraad og burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet samt til finsk juleskinke. 

12)  På anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttindustrien er det foretatt en vurdering av bruken av nitritter  

(E 249–250) som konserveringsmiddel i visse tradisjonelle produkter, nærmere bestemt lomo de cerdo adobado, pincho 

moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, 

kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka og tatar wołowy (danie tatarskie), og slik bruk bør godkjennes. 

13)  På anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttindustrien er det foretatt en vurdering av bruken av alginater  

(E 401–404), karragenan (E 407), bearbeidet Euchema-tang (E 407a), johannesbrødkjernemel (E 410), guarkjernemel  

(E 412), tragant (E 413), xantangummi (E 415), acetylert distivelsesfosfat (E 1414) og hydroksypropyldistivelsesfosfat 

(E 1442) som fuktighetsbevarere eller stabilisatorer for å minske vanntap i emballasjen og hindre tap av kjøttsaft under 

videreforedling. Slik bruk bør godkjennes i bearbeidet kjøtt der ingredienser er blitt sprøytet inn, og i bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, f.eks. 

rulader som inneholder kvernet kjøtt. Tilsetningsstoffer som brukes i bearbeidet kjøtt for å hindre tap av kjøttsaft under 

videreforedling, er ikke villedende for forbrukerne.  
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14)  På anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttindustrien er det foretatt en vurdering av bruken  

av natriumkarbonater (E 500) som fuktighetsbevarer i bearbeidet fjørfekjøtt, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, 

cevapcici og pljeskavice, for å bevare konsistens og saftighet under videreforedling, og slik bruk bør godkjennes. Slik 

bruk i bearbeidet fjørfekjøtt gjør det også mulig å koke/steke fjørfekjøtt i lengre tid og mer effektivt, samtidig som 

kjøttets saftighet bevares og inntak av fjørfekjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt/stekt, unngås. 

15)  På anmodning fra en medlemsstat og/eller kjøttindustrien er det foretatt en vurdering av bruken av acetylert 

distivelsesfosfat (E 1414) og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) for å minske tap av vann i bearbeidede produkter 

der ingredienser er blitt sprøytet inn, i bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte 

(kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, f.eks. rulader som inneholder kvernet kjøtt, og for å bevare saftigheten 

under framstilling av gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap og seftalia, og slik bruk bør godkjennes. 

16)  Når det gjelder tradisjonelle produkter, bør bruken av tilsetningsstoffene det anmodes om, samsvare med de alminnelige 

vilkårene for bruk fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1333/2008, og slik bruk bør særlig ikke villede forbrukerne i 

medlemsstatene eller regionene der slike produkter tradisjonelt inntas. 

17)  For å sikre ensartet bruk av tilsetningsstoffene som omfattes av denne forordning, er tradisjonelt bearbeidet kjøtt 

beskrevet i retningslinjene som inneholder en beskrivelse av næringsmiddelkategoriene i del E i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler(1). 

18)  Overføringsprinsippet fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1333/2008 bør tillates for bearbeidet 

kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004. 

19)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) for å kunne ajourføre EU-listen over tilsetningsstoffer 

i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen trolig ikke vil 

påvirke menneskers helse. Eddiksyre og acetater (E 260–263), melkesyre og laktater (E 270, E 325–327), askorbinsyre 

og askorbater (E 300–302), sitronsyre og sitrater (E 330–333), alginater (E 401–404), karragenan (E 407), bearbeidet 

Euchema-tang (E 407a), johannesbrødkjernemel (E 410), guarkjernemel (E 412), tragant (E 413), xantangummi (E 415), 

natriumkarbonater (E 500), acetylert distivelsesfosfat (E 1414) og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) tilhører 

gruppen av tilsetningsstoffer det ikke er definert et akseptabelt daglig inntak for. Dette innebærer at de ikke utgjør noen 

helsefare ved de nivåene som er nødvendige for å oppnå den ønskede tekniske virkningen. En utvidet bruk av disse 

tilsetningsstoffene innebærer derfor en ajourføring av EU-listen som ikke antas å påvirke menneskers helse. Bruken av 

kurkumin (E 100), karminer (E 120), karamell (E 150a–d), paprikaekstrakt (E 160c), rødbetfarge (E 162), nitritter  

(E 249–250), fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater (E 338–452) vil bare bli utvidet til visse produkter som 

tradisjonelt er blitt brukt, og den utvidede bruken av disse tilsetningsstoffene innebærer dermed en ajourføring av EU-

listen som ikke antas å påvirke menneskers helse. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

20)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

  

(1) http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

 I tabell 1 skal post 1 lyde: 

«1 Uforedlede næringsmidler som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt bearbeidet 

kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004» 

2) I del D skal postene for kategori 08. Kjøtt lyde: 

«(08) Kjøtt 

08.1 Ferskt kjøtt, unntatt bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 

08.2 Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 

08.3 Kjøttprodukter 

08.3.1 Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter 

08.3.2 Varmebehandlede kjøttprodukter 

08.3.3 Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt 

08.3.4 Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som omfattes av særlige bestemmelser om nitritter og nitrater 

08.3.4.1 Tradisjonelle produkter saltet i bad (kjøttproduktene legges i en løsning som inneholder nitritter og/eller 

nitrater, salt og andre bestanddeler) 

08.3.4.2 Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter (tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding 

som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en 

periode med stabilisering/modning) 

08.3.4.3 Andre tradisjonelt saltede produkter (kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår 

i et sammensatt produkt, eller der saltløsningen sprøytes inn i produktet før koking/steking)» 

3) I del E gjøres følgende endringer: 

a)  Posten for kategori 08.1 utgår. 

b)  Overskriften til kategori 08.1.1 skal lyde: 

«08.1 Ferskt kjøtt, unntatt bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004» 

c)  I kategori 8.1.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«08.2 Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004» 
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ii)  Postene for E 120, E 150a–d, E 262, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 og E 338–452 skal lyde: 

 «E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100  Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold, burger meat med 

minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet (i disse 

produktene er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er 

helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir 

produktene deres karakteristiske utseende), produkter av typen merguez, 

salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, 

cevapcici og pljeskavice 

 E 150a–d Karamell quantum satis  Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold, burger meat med 

minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet (i disse 

produktene er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er 

helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir 

produktene deres karakteristiske utseende), produkter av typen merguez, 

salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca og chorizo fresco 

 E 261 Kaliumacetat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 262 Natriumacetat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 300 Askorbinsyre quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 301 Natriumaskorbat quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 325 Natriumlaktat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 
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 E 326 Kaliumlaktat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 330 Sitronsyre quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 331 Natriumsitrater quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 332 Kaliumsitrater quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 333 Kalsiumsitrater quantum satis  Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet 

kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 338–452 Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater 

5000 (1) (4) Bare breakfast sausages: I disse produktene er kjøttet kvernet på en slik 

måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en 

emulsjon med fettet, hvilket gir produktene deres karakteristiske utseende, 

finsk juleskinke, burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller 

korninnhold blandet i kjøttet, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, 

šašlõkk og ahjupraad» 

iii)  Følgende poster innsettes i nummerrekkefølge: 

 «E 100 Kurkumin 20  Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, 

longaniza fresca og chorizo fresco 

 E 160c Paprikaekstrakt 10  Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, 

longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki og kebap 
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 E 162 Rødbetfarge quantum satis  Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, 

longaniza fresca og chorizo fresco 

 E 249-250 Nitritter 150 (7), (7') Bare lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, 

costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, 

ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka og tatar 

wołowy (danie tatarskie) 

 E 260 Eddiksyre quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 263 Kalsiumacetat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 270 Melkesyre quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 327 Kalsiumlaktat quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt 

som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt 

 E 401 Natriumalginat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, 

kebapgyros og souvlaki 

 E 402 Kaliumalginat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap 

gyros og souvlaki 

 E 403 Ammoniumalginat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte  

(kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, 

soutzoukaki, kebap gyros og souvlaki 
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 E 404 Kalsiumalginat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 407 Karragenan quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 407a Bearbeidet Euchema-tang quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 412 Guarkjernemel quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 413 Tragant quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, 

skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, 

gyros og souvlaki 

 E 415 Xantangummi quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte  

(kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, 

soutzoukaki, kebap, gyros og souvlaki 

 E 500 Natriumkarbonater quantum satis  Bare bearbeidet fjørfekjøtt, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, 

ćevapčići og pljeskavice 
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 E 1414 Acetylert distivelsesfosfat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte  

(kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, gyros, souvlaki, bifteki, 

soutzoukaki, kebap og seftalia 

 E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat quantum satis  Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn; bearbeidet kjøtt 

bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte  

(kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, gyros, souvlaki, bifteki, 

soutzoukaki, kebap og seftalia 

  (7): Største mengde som kan tilsettes under framstilling 

  (7'): Største mengde er uttrykt som natriumnitritt» 
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d)  Overskriften til kategori 08.2 skal lyde: 

«08.3 Kjøttprodukter» 

e)  Overskriften til kategori 08.1.2 skal lyde: 

«08.3.1 Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter» 

f)  Overskriften til kategori 08.2.2 skal lyde: 

«08.3.2 Varmebehandlede kjøttprodukter» 

g)  Overskriften til kategori 08.3.2 skal lyde: 

«08.3.3 Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt» 

h)  Overskriften til kategori 08.4.2 skal lyde: 

«08.3.4 Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som omfattes av særlige bestemmelser om nitritter og nitrater» 

i)  Overskriften til kategori 08.4.1.2 skal lyde: 

«08.3.4.1 Tradisjonelle produkter saltet i bad (kjøttproduktene legges i en løsning som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og 

andre bestanddeler)» 

j)  Overskriften til kategori 08.4.2.2 skal lyde: 

«08.3.4.2 Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter (tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding som 

inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en periode med 

stabilisering/modning)» 

k)  Overskriften til kategori 08.4.3.2 skal lyde: 

«08.3.4.3 Andre tradisjonelt saltede produkter (kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår i et 

sammensatt produkt, eller der saltløsningen sprøytes inn i produktet før koking/steking)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 923/2014 

av 25. august 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruken av aluminiumlakker av riboflavin (E 101) og karminer (karminsyre, 

chochenille) (E 120) i visse næringsmiddelkategorier, og av vedlegget til forordning (EU)  

nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjonene for riboflavin (E 101)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler og spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten i 

artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(3) på initiativ fra Kommisjonen eller etter 

søknad. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten» anbefalte i sin uttalelse av  

22. mai 2008(4) å redusere tolerabelt ukentlig inntak (TWI) av aluminium til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. Myndigheten 

anser dessuten at den reviderte TWI som regel overskrides i store deler av Unionen av personer med høyt forbruk, 

særlig barn. For å sikre at den reviderte TWI ikke overskrides, ble bruksvilkårene for og grenseverdier for bruk med 

hensyn til tilsetningsstoffer som inneholder aluminium, herunder aluminiumslakker, endret ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 380/2012(5). 

5) Forordning (EU) nr. 380/2012 fastsetter at aluminiumlakker framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 1 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er tillatt til 31. juli 2014. Fra 1. august 2014 er bare aluminiumlakker 

framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 3 i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 tillatt, og bare i de 

næringsmiddelkategorier der det er uttrykkelig fastsatt bestemmelser om grenseverdier for aluminium fra 

aluminiumlakker i del E i nevnte vedlegg. 

6) Det ble i løpet av 2013 inngitt søknader om godkjenning av bruken av aluminiumlakker av riboflavin (E 101) og om 

utvidelse av bruken av aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120), og disse er blitt gjort 

tilgjengelige for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. Under vurderingen av 

søknadene ble det lagt særlig vekt på mulig eksponering for aluminium for ikke å undergrave forordning (EU)  

nr. 380/2012. 

7) I aluminiumlakker av fargestoffer er fargen gjort uløselig og fungerer annerledes enn sin fargeekvivalent (f.eks. 

forbedret lys-, pH- og varmestabilitet, noe som hindrer at fargen blør, og som gir en annen fargenyanse), noe som gjør 

lakkformen egnet til visse spesifikke tekniske anvendelser.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 26.8.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 16 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) 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 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i 

kontakt med næringsmidler: «Safety of aluminium from dietary intake» (The EFSA Journal (2008) 754, p. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår og grenseverdier for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 119 av 

4.5.2012, s. 14). 

2018/EØS/11/18 
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8) Godkjenningen av aluminimumlakker av riboflavin utgjør et alternativ til aluminiumlakker av andre gule fargestoffer i 

næringsmidler der det er tillatt å bruke aluminiumlakker. Bruksnivåene det søkes godkjenning av for aluminiumlakker 

av karminer (kochenille, karminsyre) er lave, og utvidelsen av bruken gjelder enten for nisjeprodukter eller produkter 

som ikke inntas av barn. På grunn av varmebehandlingen er det nødvendig med et høyere bruksnivå for pasteurisert 

fiskerogn for å kunne garantere en stabil farge i hele produktets holdbarhetsperiode. Det forventes ikke at godkjenningen 

av aluminiumlakker av riboflavin og utvidelsen av bruken av aluminiumlakker av karminer (karminsyre, kochenille) vil 

ha noen vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for aluminium. 

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt i tilfeller der en slik ajourføring sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse. Ettersom 

godkjenningen av aluminiumlakker av riboflavin og utvidelsene av bruken av aluminiumlakker av karminer (cochenille, 

karminsyre), utgjør ajourføringer av nevnte liste som ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

10) Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter at et fargestoff kan brukes i form av aluminiumlakker bare dersom 

dette er uttrykkelig nevnt. Derfor krever godkjenningen av aluminiumlakker av riboflavin (E 101) en endring i 

spesifikasjonene for nevnte tilsetningsstoff fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruken 

av aluminiumlakker av fargestoffer. 

11) Derfor bør vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 31/2012 endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del A i tabell 3 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 100: 

«E 101 Riboflavin» 

2) I del E gjøres følgende endringer: 

a) I kategori 01.7.2 (Modnet ost) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoff E 120 skal lyde: 

 «E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 125 (83) Bare ost med rød marmorering» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  «(83): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 3,2 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal brukes. 

I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.»  

b) I kategori 08.2 Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004: 

i) Posten for tilsetningsstoff E 120 skal lyde: 

 «E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (66) Bare breakfast sausage med minst 6 % korninnhold, burger meat med minst  

4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet (i disse produktene er 

kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik 

at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir produktene deres 

karakteristiske utseende), produkter av typen merguez, salsicha fresca, mici, 

butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici og pljeskavice» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  «(66):  Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i 

forordning(EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 
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c) I kategori 09.2 (Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for gruppe III skal lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 (84) Bare surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger» 

ii) Den første posten for tilsetningsstoffet E 120 skal lyde: 

 «E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (35) (85) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté» 

iii) Følgende fotnoter innsettes: 

  

«(84):  Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 4 mg/kg. Som unntak fra denne regelen er 

grenseverdien for lakseerstatninger 5,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 

  

« (85):  Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 2 mg/kg bare i fiskepaté. Ingen andre 

aluminiumlakker skal brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 

2013.» 

d) I kategori 09.3 (Fiskerogn) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for gruppe III skal lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (86) Unntatt størrogn (kaviar)» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  

«(86): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 3 mg/kg. Som unntak fra denne regelen er 

grenseverdien for pasteuriserte produkter 50 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning 

(EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 
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e) I næringsmiddelkategori 14.2.6 «Alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) nr. 110/2008» gjøres følgende endringer: 

i) Posten for gruppe III skal lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (87) Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, 

varebetegnelsene oppført i nr. 1–14 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 110/2008 og brennevin (med fruktnavnet foranstilt) framstilt ved 

maserasjon og destillasjon samt Geist (med navnet på frukten eller 

råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino 

eller maraskino og mistrà»  

ii) Ny fotnote skal lyde: 

 «(87): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal brukes. I henhold til 

artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 

f) I kategori 14.2.7.1 (Aromatiserte viner) 

i) Posten for tilsetningsstoffet E 120 skal lyde: 

 «E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (26) (27) (87) Bare americano, bitter vino» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  «(87): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 

g) I kategori 14.2.7.2 (Aromatiserte vinbaserte drikker) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffet E 120 skal lyde: 

 «E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (28) (87) Bare bitter soda» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  «(87): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 
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h) I kategori 14.2.7.3 (Aromatiserte cocktailer av vinprodukter) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for gruppe III skal lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (87)»  

ii) Ny fot note skal lyde: 

  «(87): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 

i)  I kategori 14.2.8 (Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under  

15 %) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for gruppe III skal lyde:q 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (87) Bare alkoholholdige drikker med en alkoholstyrke på under 15 % samt 

nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie 

owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana 

nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub 

miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino 

owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe 

niskoalkoholowe» 

ii) Ny fotnote skal lyde: 

  «(87): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende punktum innsettes etter posten for tilsetningsstoff E 101 (i) RIBOFLAVIN: 

«Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet.» 

2) Følgende punktum innsettes etter posten for tilsetningsstoff E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT: 

«Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet.» 

 ______  



22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/221 

 

KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 3. mars 2014 

om overvåking av spor av bromerte flammehemmere i næringsmidler 

(2014/118/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Bromerte flammehemmere er organiske bromforbin-

delser som tilsettes produkter for å hindre eller forsinke 

antenning av brennbare materialer i tilfelle brann. De er 

i vanlig bruk i en lang rekke forbruksvarer, f.eks. 

elektronikk, biler, møbler og byggematerialer, for å 

redusere produktets antennelighet. Bromerte 

flammehemmere kan bli vasket ut eller dunste ut fra de 

produktene de er brukt i. Ettersom forbruksvarer 

kasseres etter endt levetid, har disse stoffene over tid 

forurenset miljøet og næringskjeden. 

2)  Mange bromerte flammehemmere er imidlertid 

persistente, bioakkumulerende og giftige for både 

mennesker og miljøet. Det mistenkes at de forårsaker 

nevrologisk betingede atferdsforstyrrelser samt 

hormonforstyrrelser, og de er blitt funnet i biota  

i miljøet. 

3)  Derfor bad Kommisjonen Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å utarbeide en 

vitenskapelig uttalelse om hvilke risikoer for 

menneskers helse som er forbundet med forekomst  

av bromerte flammehemmere i næringsmidler. 

4)  EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden vedtok mellom september 2010 

og september 2012 seks vitenskapelige uttalelser(1) om 

forskjellige klasser av bromerte flammehemmere. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 5.3.2014,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 16. 

(1) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmid-

delkjeden(CONTAM); «Scientific Opinion on Polybrominated 

Biphenyls (PBBs) in Food». EFSA Journal 2010; 8(10):1789.  

[151 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.«Scientific Opinion on 

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food». EFSA 

Journal 2011; 9(5):2156. [274 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2156. 

«Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in 

Food». EFSA Journal 2011; 9(7):2296. [118 s.] doi:10.2903/ 

j.efsa.2011.2296.«Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A 

(TBBPA) and its derivatives in food». EFSA Journal 2011; 

9(12):2477. [61 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.«Scientific 

Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: 

Brominated Phenols and their Derivatives». EFSA Journal 2012; 

10(4):2634. [42 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.«Scientific 

Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants 

(BFRs) in Food». EFSA Journal 2012; 10(10):2908. [125 s.] 

doi:10.2903/j.efsa.2012.2908. 

5)  EFSA anbefalte at det for noen av disse klassene skulle 

innhentes ytterligere opplysninger om konsentrasjonene 

i næringsmidler og hos mennesker. 

6)  Konsentrasjonene av bromerte flammehemmere i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse kan være 

forbundet med forekomst av disse stoffene i fôr, og 

derfor, på grunnlag av de første resultatene av 

overvåkingen av næringsmidler i 2014, kan det bli 

vedtatt en rekommandasjon om overvåking av  

fôr i 2015 — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  Medlemsstatene bør i 2014 og 2015 overvåke 

forekomsten av bromerte flammehemmere i nærings-

midler. Overvåkingen bør omfatte et stort antall 

forskjellige næringsmidler som avspeiler forbruks-

vanene, med sikte på å få en nøyaktig beregning av 

eksponeringen, og forskjellige næringsmidler bør tas i 

betraktning for de forskjellige klassene av bromerte 

flammehemmere. 

2.  Medlemsstatene bør følge prøvetakingsmetodene angitt 

i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 252/2012(2) for å sikre at prøvene er representative 

for partiet. 

3.  Medlemsstatene bør analysere de forskjellige klassene 

av bromerte flammehemmere med sikte på å påvise 

forekomst av følgende stoffer i de enkelte næ-

ringsmidlene: 

a)  For klassen polybromerte difenyletere (PBDE): 

2,2′,4-tribromdifenyleter (BDE-28, CAS-nr. 41318-

75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromdifenyleter (BDE-47, 

CAS-nr. 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromdifenyleter 

(BDE-49, CAS-nr. 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pen-

tabromdifenyleter (BDE-99, CAS-nr. 60348-60-9); 

2,2′,4,4′,6-pentabromdifenyleter (BDE-100, CAS-

nr. 189084-64-8); 2,2,3,4,4,5-heksabromdifenyleter 

(BDE-138, CAS-nr. 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-

heksabromdifenyleter (BDE-153, CAS-nr. 68631-

49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-heksabromdifenyleter (BDE-

154, CAS-nr. 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-

heptabromdifenyleter (BDE-183, CAS-nr. 207122-

16-5) og 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-dekabromdifenyleter 

  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012 om 

fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig 

kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1883/2006 (EUT L 84 av 23.3.2012, s. 1). 
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(BDE-209, CAS-nr. 1163-19-5) i egg og 

eggprodukter, melk og melkeprodukter, kjøtt og 

kjøttprodukter, animalsk og vegetabilsk fett og olje, 

fisk og annen sjømat, produkter til bruk ved 

spesielle ernæringsmessige behov samt nærings-

midler til spedbarn og småbarn, ved hjelp av 

analysemetoder med en grense for mengdebe-

stemmelse på 0,01 ng/g våtvekt eller lavere. 

b)  For klassen heksabromsyklodekaner (HBCDD): 

(+/–)-α-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-(1R,2R,5S, 

6R,9R,10S)-rel-syklododekan, CAS-nr. 134237-50-

6); (+/–)-β-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-(1R,2S, 

5R,6R,9R,10S)-rel-syklododekan, CAS-nr. 134237-

51-7) and (+/–)-γ-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-

(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-syklododekan, CAS- 

nr. 134237-52-8) i fisk og annen sjømat, kjøtt og 

kjøttprodukter, melk og melkeprodukter, egg og 

eggprodukter samt morsmelkerstatning og 

tilskuddsblandinger. Analysemetodene som brukes 

til bestemmelse av HBCDD, omfatter bestemmelse 

av stereoisomerer og bør ha en grense for 

mengdebestemmelse på 0,01 ng/g våtvekt eller 

lavere. 

c)  For klassen tetrabrombisfenol A og dens derivater: 

tetrabrombisfenol A (TBBPA, CAS-nr. 79-94-7) og 

eventuelt TBBPA bismetyleter (TBBPA-bME, 

CAS-nr. 70156-79-5); TBBPA bis(2-hydroksy-

etyl)eter (TBBPA-bOHEE, CAS-nr. 4162-45-2); 

TBBPA bisallyleter (TBBPA-bAE, CAS-nr. 25327-

89-3); tetrabrombisfenol A bis(glycidyleter) 

(TBBPA-bGE, CAS-nr. 3072-84-2) og TBBPA 

bis(2,3-dibrompropyl)eter (TBBPA-bDiBPrE, 

CAS-nr. 21850-44-2) i fisk og annen sjømat, kjøtt 

og kjøttprodukter, melk og melkeprodukter samt 

egg og eggprodukter. Analysemetodene som brukes 

til bestemmelse av tetrabrombisfenol A og dens 

derivater, bør ha en grense for mengdebestemmelse 

på 0,1 ng/g våtvekt eller lavere. 

d)  For klassen bromerte fenoler og deres derivater: 

2,4,6-tribromfenol (2,4,6-TBP, CAS-nr. 118-79-6); 

2,4-dibromfenol (2,4-DBP, CAS-nr. 615-58-7); 4-

bromfenol (4-BP, CAS-nr. 106-41-2); 2,6-

dibromfenol (2,6-DBP, CAS-nr. 608-33-3); tetrabro-

mert bisfenol S (TBBPS, CAS-nr. 39635-79-5); 

tetrabrombisfenol S bismetyleter (TBBPS-BME, 

CAS-nr. 70156-79-5) i fisk og annen sjømat. 

Analysemetodene som brukes til bestemmelse av 

bromerte fenoler og deres derivater, bør ha en grense 

for mengdebestemmelse på 0,1 ng/g våtvekt eller 

lavere. 

e)  For nye bromerte flammehemmere: tris(2,3-

dibrompropyl)fosfat (TDBPP, CAS-nr. 126-72-7); 

N,N′-etylenbis(tetrabromftalimid) (EBTEBPI, 

CAS-nr. 32588-76-4); heksabromsyklodekan 

(HBCYD, CAS-nr. 25495-98-1); bis(2-etyl-

heksyl)tetrabromftalat (BEH-TEBP, CAS- 

nr. 26040-51-7); 2-etylheksyl 2,3,4,5-tetrabrom-

benzoat (EH-TBB, CAS-nr. 183658-27-7) og 

dibromneopentylglykol (DBNPG, CAS-nr. 3296-

90-0) i fisk og annen sjømat, kjøtt og kjøttprodukter 

(herunder spiselig slakteavfall), animalsk og 

vegetabilsk fett og olje, melk og melkeprodukter, 

egg og eggprodukter samt næringsmidler til 

spedbarn og småbarn. Analysemetodene som 

brukes til bestemmelse av nye bromerte 

flammehemmere, bør ha en grense for mengdebe-

stemmelse på 1 ng/g våtvekt eller lavere. 

4.  Medlemsstatene bør gjennomføre analysen av bromerte 

flammehemmere i samsvar med vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004(1) ved hjelp av en analysemetode som 

beviselig har gitt pålitelige resultater. 

5.  Medlemsstatene bør regelmessig sende EFSA 

overvåkingsdataene, framlagt på grunnlag av hel vekt 

eller fettmengde, sammen med de opplysningene og i det 

elektroniske rapporteringsformatet som EFSA har 

fastsatt, med sikte på å samle dem i en database. De bør 

omfatte tilgjengelige data fra foregående år som er 

framskaffet ved hjelp av en analysemetode som beviselig 

har gitt pålitelige resultater, med sikte på overvåking av 

eksponeringstendenser. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av  

29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og 

velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 828/2014 

av 30. juli 2014 

om krav til opplysninger til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplys-

ninger til forbrukerne(1), særlig artikkel 36 nr. 3 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Personer med cøliaki lider av kronisk glutenintoleranse. Det er vitenskapelig påvist at hvete (dvs. alle arter av Triticum, 

som f.eks. durumhvete, spelthvete og khorasanhvete), rug og bygg er korn som inneholder gluten. Glutenet i disse 

kornslagene kan ha helseskadelige virkninger for personer med glutenintoleranse, og de bør derfor unngå å spise dem. 

2) Opplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler bør hjelpe personer med glutenintoleranse å 

gjenkjenne og velge et variert kosthold når de spiser i eller utenfor hjemmet. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009(2) fastsettes harmoniserte bestemmelser om opplysninger som gis til 

forbrukerne om fravær («glutenfri») eller redusert forekomst («svært lavt gluteninnhold») av gluten i næringsmidler. 

Bestemmelsene i nevnte forordning bygger på vitenskapelige data og sikrer at forbrukerne ikke blir villedet eller 

forvirret av innbyrdes avvikende opplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler. 

4) I forbindelse med revisjonen av regelverket for næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov oppheves 

forordning (EF) nr. 41/2009 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3) med virkning fra  

20. juli 2016. Det bør sikres at opplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler også etter 

nevnte dato er basert på relevante vitenskapelige data og ikke er innbyrdes avvikende på en slik måte at de kan villede 

eller forvirre forbrukerne, i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011. Det er 

derfor nødvendig å opprettholde ensartede vilkår i Unionen for anvendelsen av disse kravene på 

næringsmiddelopplysninger som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak gir om fravær eller redusert forekomst  

av gluten i næringsmidler, og vilkårene bør være basert på forordning (EF) nr. 41/2009. 

5) Visse næringsmidler er særlig framstilt, tilberedt og/eller bearbeidet for å redusere gluteninnholdet i én eller flere av de 

glutenholdige ingrediensene, eller for å erstatte de glutenholdige ingrediensene med andre ingredienser som er naturlig 

glutenfrie. Andre næringsmidler er framstilt utelukkende av ingredienser som er naturlig glutenfrie. 

6) Fjerning av gluten fra glutenholdig korn er forbundet med betydelige tekniske vanskeligheter og kostnader, og det er 

derfor vanskelig å framstille fullstendig glutenfrie næringsmidler av slikt korn. Følgelig kan mange næringsmidler på 

markedet som er særlig bearbeidet for å redusere gluteninnholdet i én eller flere av de glutenholdige ingrediensene, 

inneholde små restmengder av gluten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 31.7.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 20. 

(1) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 av 20. januar 2009 om sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet for personer 

med glutenintoleranse (EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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7) De fleste personer med glutenintoleranse kan spise havre uten at det har helseskadelige virkninger. Dette spørsmålet blir 

for tiden gransket i det vitenskapelige miljøet. Det er imidlertid et stort problem at havre kan bli forurenset med hvete, 

rug eller bygg i forbindelse med innhøsting, transport, lagring og bearbeiding av korn. Driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak bør derfor ta hensyn til risikoen for glutenforurensing av produkter som inneholder havre, i de 

relevante opplysningene som de skal merke disse næringsmidlene med. 

8) Personer med glutenintoleranse kan tåle små mengder gluten i varierende grad og innenfor visse grenser. For at 

forbrukerne skal kunne finne forskjellige næringsmidler på markedet som er tilpasset deres behov og grad av følsomhet, 

bør det finnes et utvalg av produkter med et gluteninnhold som er lavt, og som varierer innenfor disse grensene. Det er 

imidlertid viktig at de forskjellige produktene har passende merking, slik at personer med glutenintoleranse kan bruke 

disse produktene riktig, og at medlemsstatene gjennomfører opplysningskampanjer om dette. 

9) Et næringsmiddel som er særlig framstilt, tilberedt og/eller bearbeidet for å redusere gluteninnholdet i én eller flere av 

de glutenholdige ingrediensene, eller for å erstatte de glutenholdige ingrediensene med andre ingredienser som er 

naturlig glutenfrie, bør kunne merkes med en angivelse av enten fravær («glutenfri») eller redusert forekomst («svært 

lavt gluteninnhold») av gluten, i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning. Dette næringsmiddelet bør 

også kunne merkes med en opplysning til forbrukerne om at det er særlig sammensatt for personer med 

glutenintoleranse. 

10) Dessuten bør et næringsmiddel som inneholder ingredienser som er naturlig glutenfrie, kunne merkes med en 

opplysning om at det er glutenfritt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning, og forutsatt at de allmenne 

vilkårene om god opplysningspraksis fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011 er oppfylt. Næringsmiddelopplysninger 

bør først og fremst ikke være villedende ved at det gis inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper, når alle 

lignende næringsmidler faktisk har de samme egenskapene. 

11) I henhold til kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(1) er det forbudt å bruke glutenholdige ingredienser ved framstilling  

av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Derfor bør bruken av angivelsen «svært lavt gluteninnhold» eller 

«glutenfri» i merkingen av slike produkter forbys, ettersom disse angivelsene i henhold til denne forordning brukes for å 

angi et gluteninnhold på henholdsvis høyst 100 mg/kg og 20 mg/kg. 

12) Det bør i denne forordning tas behørig hensyn til Codex-standarden for næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov for personer med glutenintoleranse(2). 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og formål 

Denne forordning får anvendelse på opplysninger til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) CODEX STAN 118-1979. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «gluten» en proteinfraksjon av hvete, rug, bygg, havre eller krysninger og derivater av disse som visse personer ikke tåler, 

og som er uløselige i vann og i 0,5 M natriumkloridløsning, 

b) «hvete» alle arter av Triticum. 

Artikkel 3 

Opplysninger til forbrukerne 

1. Når det gis opplysninger til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler, skal disse 

opplysningene utelukkende gis i form av de angivelsene og i samsvar med de vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

2. Næringsmiddelopplysningene nevnt i nr. 1 kan ledsages av angivelsen «egnet for personer med glutenintoleranse» eller 

«egnet for personer med cøliaki». 

3. Næringsmiddelopplysningene nevnt i nr. 1 kan ledsages av angivelsen «særlig sammensatt for personer med 

glutenintoleranse» eller «særlig sammensatt for personer med cøliaki» dersom næringsmiddelet er særlig framstilt, bearbeidet 

og/eller tilberedt for å 

a) redusere gluteninnholdet i én eller flere av de glutenholdige ingrediensene, eller 

b) erstatte de glutenholdige ingrediensene med andre ingredienser som er naturlig glutenfrie. 

Artikkel 4 

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 

Næringsmiddelopplysninger om fravær eller redusert forekomst av gluten i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som 

definert i direktiv 2006/141/EF er forbudt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 20. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Tillatte angivelser av fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler og vilkår for bruken av angivelsene 

A. Allmenne krav 

GLUTENFRI 

Angivelsen «glutenfri» kan brukes bare dersom næringsmiddelet som selges til sluttforbrukeren, har et gluteninnhold på 

høyst 20 mg/kg. 

SVÆRT LAVT GLUTENINNHOLD 

Angivelsen «svært lavt gluteninnhold» kan brukes bare dersom næringsmiddelet, som består av eller inneholder én eller 

flere ingredienser framstilt av hvete, rug, bygg, havre eller krysninger av disse, og som er særlig bearbeidet for å redusere 

gluteninnholdet, har et gluteninnhold på høyst 100 mg/kg i det næringsmiddelet som selges til sluttforbrukeren. 

B. Ytterligere krav til næringsmidler som inneholder havre 

Havre i et næringsmiddel som betegnes som glutenfritt, eller som har et svært lavt gluteninnhold, skal være særlig framstilt, 

tilberedt og/eller bearbeidet for å unngå forurensning med hvete, rug, bygg eller krysninger av disse, og gluteninnholdet  

i slik havre skal være på høyst 20 mg/kg. 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 681/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet rafoxanid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

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(2). 

3) Rafoxanid er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett, lever 

og nyrer fra storfe og sau, bortsett fra dyr som produserer melk beregnet på konsum. 

4) En anmodning om en uttalelse om utvidelse av den gjeldende posten for rafoxanid til også å gjelde melk fra storfe er 

inngitt til Det europeiske legemiddelkontor. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette en midlertidig grenseverdi for restmengder av rafoxanid i melk 

fra storfe og sau og å oppheve forbudet mot bruk av nevnte stoff til dyr som produserer melk beregnet på konsum. 

6) Posten for rafoxanid i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter den 

midlertidige anbefalte grenseverdien for melk fra storfe og sau, og slik at forbudet mot bruk av nevnte stoff til dyr som 

produserer melk beregnet på konsum, oppheves. 

7) Den midlertidige grenseverdien for rafoxanid angitt i tabellen bør utløpe 31. desember 2015.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2018/EØS/11/21 
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8) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

9) 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 19. august 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet rafoxanid 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 

«Rafoxanid Rafoxanid Storfe 30 μg/kg 

30 μg/kg 

10 μg/kg 

40 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

endoparasitter» 

Sau 100 μg/kg 

250 μg/kg 

150 μg/kg 

150 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Storfe, sau 10 μg/kg Melk Midlertidig grenseverdi skal 

utløpe 31. desember 2015. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 682/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet closantel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

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(2). 

3) Closantel er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett, lever, 

nyrer og melk fra storfe og sau. De midlertidige grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff i melk fra storfe og sau 

utløp 1. januar 2014. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert av Komiteen for veterinærpreparater, som har anbefalt at de midlertidige 

grenseverdiene for restmengder av closantel i melk fra storfe og sau bør fastsettes som endelige. 

5) Posten for closantel 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2018/EØS/11/22 
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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, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet closantel 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 

«Closantel Closantel Storfe 1 000 μg/kg 

3 000 μg/kg 

1 000 μg/kg 

3 000 μg/kg 

45 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler 

mot endoparasitter» 

Sau 1 500 μg/kg 

2 000 μg/kg 

1 500 μg/kg 

5 000 μg/kg 

45 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 683/2014 

av 20. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet klorsulon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

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(2). 

3) Klorsulon er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, lever, nyrer 

og melk fra storfe. De midlertidige grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff i melk fra storfe utløp 1. januar 2014. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert av Komiteen for veterinærpreparater, som har anbefalt at de midlertidige 

grenseverdiene for restmengder av klorsulon i melk fra storfe bør fastsettes som endelige. 

5) Posten for klorsulon 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 21.  

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2018/EØS/11/23 
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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, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet klorsulon 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 

«Klorsulon Klorsulon Storfe 35 μg/kg 

100 μg/kg 

200 μg/kg 

16 μg/kg 

Muskler 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler 
mot endoparasitter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 900/2014 

av 15. juli 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å tilpasse den til den 

tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) inneholder forsøksmetoder for bestemmelse av kjemikaliers fysisk-

kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som skal anvendes med hensyn til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2) Forordning (EF) nr. 440/2008 bør ajourføres for å gi prioritet til innarbeiding av nye og ajourførte forsøksmetoder som 

nylig ble vedtatt av OECD, for å ta hensyn til den tekniske utvikling og for å sikre at antallet forsøksdyr reduseres i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). Aktørene er blitt rådspurt om dette utkastet. 

3) Denne tilpasningen til den tekniske utvikling omfatter seks nye forsøksmetoder for bestemmelse av toksisitet og andre 

helsevirkninger, herunder en studie av utviklingsnevrotoksisitet, en utvidet én-generasjonsstudie av reproduksjons-

toksisitet, et in vivo-genmutasjonsforsøk på transgene gnagere, et in vitro-forsøk for å vurdere virkningene på 

steroidhormonsyntesen samt to in vivo-metoder for å vurdere østrogene og (anti)androgene virkninger. 

4) Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 21.8.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 24. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

2018/EØS/11/24 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

VEDLEGG 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 247 av 21.8.2014, s. 3–111.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 605/2014 

av 5. juni 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av 

stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og for å tilpasse den til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken Kroatia og tilpasningen av traktaten om Den europeiske 

Union og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap(1), særlig artikkel 50, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(2), særlig artikkel 37 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013(3) endres noen av språktabellene med faresetninger i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og noen av språktabellene med sikkerhetssetninger i vedlegg IV til nevnte forordning. I 

forbindelse med Kroatias tiltredelse til Den europeiske union 1. juli 2013 må alle fare- og sikkerhetssetninger fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013, også være tilgjengelige på 

kroatisk. Ved denne forordning gjøres de nødvendige tilpasninger av språktabellene. 

2) Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av 

farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av 

kriteriene i del 2–5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte 

klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(4). 

3) Forslag om ny eller ajourført harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er inngitt til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i henhold til artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På bakgrunn av uttalelsene Komiteen for 

risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå har avgitt om nevnte forslag, samt kommentarene fra de berørte parter, er 

det hensiktsmessig å innføre, fjerne eller ajourføre den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av visse stoffer ved å 

endre vedlegg VI til nevnte forordning. 

4) Det bør ikke kreves at de nye harmoniserte klassifiseringene overholdes umiddelbart, ettersom leverandørene trenger en 

viss tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye klassifiseringene, og til å selge 

eksisterende lagerbeholdninger. Leverandørene bør dessuten få tid til å oppfylle de kravene til registrering som følger av 

de nye harmoniserte klassifiseringene av stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske i kategori 1A og 1B (tabell 3.1) og i kategori 1 og 2 (tabell 3.2), eller som meget giftige for 

vannorganismer og med langtidsvirkninger for vannmiljøet, særlig dem som er angitt i artikkel 23 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5)  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 6.6.2014, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 25. 

(1) EUT L 112 av 24.4.2012, s. 21. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling  

(EUT L 149 av 1.6.2013, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2018/EØS/11/25 
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5) I tråd med overgangsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillater at de nye bestemmelsene kan 

anvendes tidligere på frivillig grunnlag, bør leverandørene ha mulighet til å anvende de nye harmoniserte 

klassifiseringene og å tilpasse merkingen og emballeringen på frivillig grunnlag før fristen for samsvar. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning  

(EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 kan stoffer og stoffblandinger før henholdsvis 1. desember 2014 og  

1. juni 2015 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar med denne forordning. 

2. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffer som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. desember 2014, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med denne 

forordning før 1. desember 2016. 

3. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffblandinger som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før  

1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med denne forordning før 1. juni 2017. 

4. Som unntak fra artikkel 3 nr. 3 kan de harmoniserte klassifiseringene fastsatt i vedlegg III til denne forordning 

anvendes før datoen nevnt i artikkel 3 nr. 3. 

Artikkel 3 

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

2. Artikkel 1 nr. 1 og 2 får anvendelse på stoffer fra 1. desember 2014 og på stoffblandinger fra 1. juni 2015. 

3. Artikkel 1 nr. 3 får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 5. juni 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(1) 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 (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 
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VEDLEGG I 

I del 1 i vedlegg III gjøres følgende endringer i tabell 1.1: 

1) Under kode H229 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.» 

2) Under kode H230 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.» 

3) Under kode H231 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.» 
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VEDLEGG II 

I del 2 i vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

1) I tabell 1.2 gjøres følgende endringer: 

a) Under kode P210 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora 

paljenja. Ne pušiti.» 

b) Under kode P223 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Spriječiti dodir s vodom.» 

c) Under kode P244 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.» 

d) Under kode P251 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.» 

e) Under kode P284 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.» 

2) I tabell 1.3 gjøres følgende endringer: 

a) Under kode P310 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…» 

b) Under kode P311 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…» 

c) Under kode P312 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU 

OTROVANJA/liječnika/…» 

d) Under kode P340 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.» 

e) Under kode P352 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Oprati velikom količinom vode/…» 
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f) Under kode P361 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.» 

g) Under kode P362 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Skinuti zagađenu odjeću.» 

h) Under kode P364 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR I oprati je prije ponovne uporabe.» 

i) Under kode P378 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Za gašenje rabiti …» 

j) Under de kombinerte kodene P301 + P310 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU 

OTROVANJA/liječnika/…» 

k) Under de kombinerte kodene P301 + P312 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU 

OTROVANJA/liječnika/…» 

l) Under de kombinerte kodene P302 + P352 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…» 

m) Under de kombinerte kodene P303 + P361 + P353 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati 

kožu vodom/tuširanjem.» 

n) Under de kombinerte kodene P304 + P340 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava 

disanje.» 

o) Under de kombinerte kodene P308 + P311 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU 

OTROVANJA/liječnika/…» 

p) Under de kombinerte kodene P342 + P311 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…» 

q) Under de kombinerte kodene P361 + P364 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.» 
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r) Under de kombinerte kodene P362 + P364 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.» 

s) Under de kombinerte kodene P370 + P378 innsettes følgende etter posten for GA: 

 «HR U slučaju požara: za gašenje rabiti …» 
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VEDLEGG III 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 67 av 6.6.2014, s. 42–49.] 
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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 518/2013 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 på grunn av 

Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 

50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 50 i tiltredelsesakten skal 

Kommisjonen vedta de nødvendige rettsakter dersom 

det på grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse 

rettsakter som er vedtatt av institusjonene før 

tiltredelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er 

fastsatt i tiltredelsesakten eller dens vedlegg, med 

mindre den opprinnelige rettsakten er vedtatt av 

Kommisjonen. 

2)  I sluttakten fra konferansen der tiltredelsestraktaten for 

Kroatia ble utferdiget, anføres det at De høye 

Traktatparter har oppnådd politisk enighet om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, som 

er nødvendige på grunn av tiltredelsen, og Rådet og 

Kommisjonen oppfordres til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, om nødvendig supplert og ajourført for å 

ta hensyn til utviklingen i unionsretten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 26.  

3)  Med henblikk på Kroatias tiltredelse til Unionen bør 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler(1), der det fastsettes soner bestående 

av medlemsstater med sammenlignbare forhold når det 

gjelder landbruk, plantehelse og miljø (herunder klima), 

særlig for å lette behandlingen av søknader og 

utstedelsen av godkjenninger for plantevernprodukter i 

Unionen og den gjensidige anerkjennelsen av 

godkjenninger, endres. Kroatia bør føyes til listen over 

medlemsstater som tilhører den sørlige sonen, ettersom 

landbruks-, plantehelse- og miljøforholdene i Kroatia 

kan sammenlignes med dem i Bulgaria, Hellas, Spania, 

Frankrike, Italia, Kypros, Malta og Portugal. 

4)  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor 

endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold for at og fra den 

dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft. 

  

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

2018/EØS/11/26 

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

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Fastsettelse av soner for godkjenning av plantevernmidler som nevnt i artikkel 3 nr. 17 

Sone A — nord 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Finland, Sverige 

Sone B — sentrum 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Belgia, Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Irland, Luxembourg, Ungarn, Nederland, Østerrike, Polen, Romania, 

Slovenia, Slovakia, Det forente kongerike 

Sone C — sør 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Malta, Portugal» 

 ____________  



22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/247 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 866/2014 

av 8. august 2014 

om endring av vedlegg III, V og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffene med betegnelsene alkyl(C12-22)trimetylammoniumbromid og -klorid er underlagt regelverket for kon-

serveringsmidler og er oppført i post 44 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 med en høyeste konsentrasjon  

på 0,1 %. 

2) Vitenskapskomiteen for forbruksvarer («SCCP»), som senere ble erstattet av Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(«SCCS») ved Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(2), vurderte sikkerheten ved alkyl(C16, C18, C22)trimetylam-

moniumklorid («cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og «behentrimonium chloride») til annen bruk enn 

som konserveringsmidler i 2005, 2007 og 2009. 

3) I sin uttalelse av 8. desember 2009(3) konkluderte SCCS med at bruk av «cetrimonium chloride», «steartrimonium 

chloride» og «behentrimonium chloride» i konsentrasjoner som ligger under visse grenseverdier som er uttrykkelig 

angitt i uttalelsen fra SCCS, ikke utgjør en fare for forbrukernes helse, bortsett fra at sammensetninger som inneholder 

kvaternære ammoniumderivater, kan forårsake hudirritasjon, særlig ved bruk av kombinasjoner av de aktuelle 

forbindelsene. 

4) For å ta hensyn til at kombinasjonene av kvaternære ammoniumderivater nevnt ovenfor kan forårsake hudirritasjon, 

anser Kommisjonen at summen av disse stoffene bør begrenses til den høyeste konsentrasjonen som SCCS har angitt for 

hvert enkelt stoff, samtidig som det tillates at stoffene brukes ved høyere konsentrasjoner når de ikke brukes som 

konserveringsmidler. 

5) De høyeste konsentrasjonene som ifølge SCCS er sikre i ansiktskremer som ikke skylles av, bør gjelde for alle 

ansiktsprodukter som ikke skylles av, ettersom det ikke er noen grunn til å begrense godkjenningen av disse stoffene til 

å omfatte bare ansiktskremer som ikke skylles av. 

6) Det bør derfor tilføyes nye poster i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009, slik at det avspeiler ovennevnte 

betraktninger, og post 44 i vedlegg V bør inneholde henvisninger til det nye postene i vedlegg III, slik at disse 

vedleggene tilpasses til den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

7) SCCS har vurdert sikkerheten ved blandingen «citric acid (and) silver citrate». I sin uttalelse av 13. oktober 2009(4) 

konkluderte SCCS med at bruk av nevnte blanding som konserveringsmiddel i kosmetikkprodukter ved en 

konsentrasjon på opptil 0,2 % (som tilsvarer en sølvkonsentrasjon på 0,0024 %), ut fra de innsendte opplysningene ikke 

utgjør en fare for forbrukernes helse. Komiteen tilføyde at stoffet er sikkert når det ved samme høyeste konsentrasjon 

brukes som konserveringsmiddel og/eller virksomt stoff i deodoranter og antiperspiranter. Bruk av stoffet i munn- og 

øyeprodukter ble imidlertid uttrykkelig utelukket, ettersom bare hudeksponering var blitt vurdert. 

8) Det bør tilføyes en ny post i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009, slik at det avspeiler ovennevnte betraktninger, 

og for å tilpasse det til den tekniske og vitenskapelige utvikling.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 9.8.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 28. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21. 

(3) SCCS/1246/09, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_012.pdf 

(4) SCCS/1274/09, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_004.pdf 

2018/EØS/11/27 
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9) SCCS har vurdert «tris-biphenyl triazine», som er et UV-filter og et nanomateriale. I sin uttalelse av  

20. september 2011(1) konkluderte SCCS med at hudeksponering for sammensetninger som inneholder «tris-biphenyl 

triazine» med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse (gjennomsnittlig størrelse på primærpartikler) på 81 nm, medfører 

lav absorpsjon av stoffet. Også etter eksponering gjennom munnen er absorpsjonen av «tris-biphenyl triazine» lav. 

Ingen systemiske virkninger observeres etter eksponering gjennom munnen eller huden med opptil 500 mg / kg 

kroppsvekt / dag. De opplysningene som SCCS har analysert, leder til den konklusjon at bruk av 10 % «tris-biphenyl 

triazine», herunder som nanomateriale, som UV-filter i kosmetiske produkter kan anses å være sikkert ved  

påføring på huden. 

10) SCCS presiserte imidlertid at det på tidspunktet for risikovurderingen var for stor grad av usikkerhet til å treffe en 

konklusjon om sikker bruk av 10 % «tris-biphenyl triazine» i sprayprodukter, på grunn av betenkeligheter med hensyn 

til eventuell eksponering ved innånding. Derfor var konklusjonen fra SCCS at sprayprodukter som inneholder «tris-

biphenyl triazine», ikke kan anbefales før det framlegges ytterligere opplysninger om sikkerheten etter  

gjentatt innånding. 

11) I lys av uttalelsen fra SCCS og tatt i betraktning at bruk av nanomaterialer kan gjøre UV-filtre mer effektive, bør 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres for å tilpasse det til den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III, V og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

  

(1) SCCS/1429/11, revisjon av 13–14. desember 2011, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_070.pdf 
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VEDLEGG 

I vedlegg III, V og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III tilføyes følgende poster med referansenummer 286 og 287: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk 

betegnelse /  

INN 

Navn i ordliste 

over vanlige navn 

på bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«286 C16-alkyltri-

metyl-ammo-

niumklorid 

C18-alkyltri-

metyl-ammo-

niumklorid 

Cetrimonium 

chloride(1) 

Cetrimonium 

chloride(1) 

112-02-7 

112-03-8 

203-928-6 

203-929-1 

a) Hårprodukter 

som skylles av 

b) Hårprodukter 

som ikke 

skylles av 

c) Ansikts-

produkter som 

ikke skylles av 

a)  2,5 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av 

enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og 

«steartrimonium chloride» 

b)  1,0 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av 

enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og 

«steartrimonium chloride» 

c)  0,5 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av 

enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og 

«steartrimonium chloride» 

Til andre 

formål enn å 

hindre vekst av 

mikro-

organismer i 

produktet. 

Dette formålet 

skal framgå av 

presentasjonen 

av produktet. 

 

287 C22-alkyltri-

metylammo-

niumklorid 

Behentri-

monium 

chloride(1) 

17301-53-0 241-327-0 a) Hårprodukter 

som skylles av 

b) Hårprodukter 

som ikke skyl-

les av 

a)  5,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimoni-

um chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av 

«cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og 

«behentrimonium chloride», samtidig som den relevante 

høyeste konsentrasjonen for summen av «cetrimonium 

chloride» og «steartrimonium chloride» angitt i post 286 

overholdes. 

b)  3,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimoni-

um chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av 

«cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og 

«behentrimonium chloride», samtidig som den relevante 

høyeste konsentrasjonen for summen av «cetrimonium 

chloride» og «steartrimonium chloride» angitt i post 286 

overholdes. 

Til andre 

formål enn å 

hindre vekst av 

mikro-

organismer i 

produktet. 

Dette formålet 

skal framgå av 

presentasjonen 

av produktet. 
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 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk 

betegnelse /  

INN 

Navn i ordliste 

over vanlige navn 

på bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

     c) Ansiktsprodukter 

som ikke  

skylles av 

c)  3,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimonium 

chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av 

«cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» 

og «behentrimonium chloride», samtidig som den 

relevante høyeste konsentrasjonen for summen av 

«cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride» 

angitt i post 286 overholdes. 

  

(1) Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 44.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Posten med referansenummer 44 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN Navn i ordliste over vanlige navn på bestanddeler CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«44 Alkyl(C12-22)trimetyl-

ammoniumbromid og  

-klorid 

Behentrimonium chloride(1), 17301-53-0, 241-327-0,  0,1 %   

cetrimonium bromide, 57-09-0, 200-311-3,    

cetrimonium chloride(2), 112-02-7, 203-928-6,    

laurtrimonium bromide, 1119-94-4, 214-290-3,    

laurtrimonium chloride, 112-00-5, 203-927-0,    

steartrimonium bromide, 1120-02-1, 214-294-5,    

steartrimonium chloride(2) 112-03-8 203-929-1    

(1) Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 287. 

(2) Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 286.» 
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b)  Ny post 59 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige navn på 

bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«59 1,2,3-propantrikarboksylsyre, 2-

hydroksy-, monohydrat og 1,2,3-

propantrikarboksylsyre, 2-hydroksy-, 

sølv(1+)salt, monohydrat 

Citric acid (and) Silver citrate — 460-890-5  0,2 %, tilsvarende 

0,0024 % sølv 

Må ikke bru-

kes i munn-

produkter eller 

øyeprodukter.» 

 

3) I vedlegg VI skal ny post 29 lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 

Produkt-

type, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart 

preparat 

Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår 

og advarsler 

a b c d e f g h i 

«29 1,3,5-triazin, 2,4,6-tris 

[1,1′-bifenyl]-4-yl-, 

herunder som nano-

materiale 

Tris-biphenyl triazine 

Tris-biphenyl triazine 

(nano) 

31274-51-8 —  10 % Må ikke brukes i spray. 

Bare nanomaterialer med følgende 

egenskaper er tillatt: 

– gjennomsnittlig størrelse på 

primærpartikler >80 nm 

– Renhet ≥ 98 %; 

– Uten belegg» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2014 

av 18. september 2014 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» med magnesiumklorid og magnesiumnitrat er i 

øyeblikket tillatt som konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter ved en konsentrasjon på høyst 0,0015 % for en 

blanding i forholdet 3:1 av «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone». 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») vedtok en uttalelse om sikkerheten ved blandingen 

«Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» 8. desember 2009(2). 

3) SCCS konkluderte med at blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» i forholdet 3:1 

ikke utgjør en fare for forbrukernes helse når den brukes som konserveringsmiddel ved en konsentrasjon på høyst 

0,0015 % i kosmetiske produkter som skylles av, bortsett fra at den kan medføre hudsensibilisering. Ifølge SCCS vil 

framkalling og utløsning av sensibilisering være mindre sannsynlig i et produkt som skylles av, enn ved samme 

konsentrasjon i et produkt som ikke skylles av. 

4) Spørsmålet om stabilisatorer for blandingen ble behandlet av Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for 

varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere («SCCNPF»), som senere ble erstattet av 

Vitenskapskomiteen for forbruksvarer («SCCP») ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(3), som senere ble 

erstattet av SCCS ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(4), i en uttalelse av 24.-25. juni 2003(5). Komiteen 

uttalte at ettersom de virksomme stoffene og forholdet mellom dem forblir uendret i kosmet iske produkter som 

omsettes i dag, og ettersom konsentrasjonen av stabiliseringssystemet i de ferdige kosmetiske produktene er 

ubetydelig, vil den toksikologiske profilen til blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) 

Methylisothiazolinone» ikke endres ved å erstatte magnesiumklorid og magnesiumnitrat med kobbersulfat eller en 

annen godkjent kosmetisk bestanddel. På anmodning fra Kommisjonen om å klargjøre tolkningen av ordet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 26.9.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 29.  

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1238/09. 

(3) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø (EUT 

L 66 av 10.9.2008, s. 45). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 

(5) SCCNFP/0670/03, endelig. 

2018/EØS/11/28 
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«godkjent» svarte Komiteen i en uttalelse av 7. desember 2004(1) at uttrykket «godkjent kosmetisk bestanddel» 

skal tolkes som «en bestanddel som i henhold til kosmetikkdirektivet(2) er tillatt eller ikke er forbudt, og som kan 

brukes i kosmetiske produkter, med forbehold for at stoffer som tilhører de klassene av bestanddeler som er  

oppført i vedlegg III-VII(3) til direktivet, bare kan brukes dersom de er oppført i det respektive vedlegget». 

Dessuten inneholder konklusjonen i uttalelsen fra SCCS av 8. desember 2009 en vurdering av sikkerheten ved 

selve blandingen, og det vises ikke til hvilke stabilisatorer som er tatt i betraktning. 

5) På bakgrunn av ovennevnte uttalelse fra SCCS er Kommisjonen av den oppfatning at bruk av blandingen 

«Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» bør begrenses slik SCCS anbefaler, for å un ngå en 

potensiell fare for menneskers helse, og at henvisningen til stabilisatorene magnesiumklorid og magnesiumnitrat bør 

utgå fra dens kjemiske betegnelse. 

6) Det bør presiseres at bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» er uforenlig 

med bruk av «Methylisothiazolinone» alene i samme produkt, ettersom dette vil endre det forholdet på 3:1 som er 

tillatt for blandingen(4). 

7) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

8) Anvendelsen av de nevnte begrensningene bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på seks 

måneder til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og en frist på atten måneder til å trekke tilbake 

fra markedet produkter som ikke oppfyller kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter  — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 16. juli 2015 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009, som endret ved denne 

forordning, bringes i omsetning i Unionen. 

Fra 16. april 2016 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009, som endret ved denne 

forordning, bringes i omsetning i Unionen.  

  

(1) SCCP/0849/04. 

(2) Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EUT L 262 av 

27.9.1976, s. 169). 

(3) Kommisjonen antar at SCCP mente å vise til de stoffene som fungerer som fargestoffer, konserveringsmidler eller UV-filtre, som må være 

uttrykkelig godkjent ved å være oppført i vedlegg IV, VI og VII til direktiv 76/768/EØF. Det bør derfor være disse tre vedleggene som 

nevnes, og ikke «vedlegg III-VII». 

(4) Dette er i tråd med SCCS' uttalelse av 12. desember 2013 om «Methylisothiazolinone» (SCCS/1521/13), der det tydelig sies at 

«Methylisothiazolinone» ikke skal tilsettes et kosmetisk produkt som fra før inneholder blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) 

Methylisothiazolinone». 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 16. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 18. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG  

Post 39 og 57 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 

CAS-

nummer 

EF-

nummer 

Produkttype,

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

a b c d e f g h i 

«39 Blanding av 5-klor-2-metyl-

4-isotiazolidin-3on og 2-

metyl-4-isotiazolidin-3-on 

Methylchloroisothiazolinone 

(and) Methylisothiazolinone(1) 

26172-55-4, 

2682-20-4, 

55965-84-9 

247-500-7, 

220-239-6 

Produkter 

som skylles 

av 

0,0015 % (av en blanding i 

forholdet 3:1 av 5-klor-2-

metyl-4-isotiazolidin-3-on 

og 2-metyl-4-isotiazolidin-3-

on» 

  

«57 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Methylisothiazolinone(2) 2682-20-4 220-239-6  0,01 %»   

(1) Post 57 inneholder også regler for «Methylisothiazolinone». De to postene utelukker hverandre: Bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» er uforenlig med bruk av 

«Methylisothiazolinone» alene i samme produkt. 

(2) Post 39 inneholder også regler for «Methylisothiazolinone» i en blanding med «Methylchloroisothiazolinone». De to postene utelukker hverandre: Bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) 

Methylisothiazolinone» er uforenlig med bruk av «Methylisothiazolinone» alene i samme produkt. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1004/2014 

av 18. september 2014 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Parabener er underlagt regelverket for konserveringsmidler og er oppført i post 12 i vedlegg V til forordning (EF) 

nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter under den kjemiske betegnelsen 4-hydroksybenzosyre og dens salter og estere, 

med en høyeste konsentrasjon for én ester på 0,4 % og 0,8 % for blandinger av estere. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), som ble opprettet i henhold til kommisjonsbeslutning 

2008/721/EF(2), vedtok i desember 2010 en uttalelse om parabener(3). I oktober 2011 ble denne uttalelsen 

etterfulgt av en klargjøring(4), etter at Danmark i samsvar med artikkel 12 i rådsdirektiv 76/768/EØF(5) gjorde et 

ensidig vedtak om å forby propylparaben og butylparaben samt deres isoformer og salter i kosmetiske produkter 

for barn under tre år, på grunn av disse stoffenes mulige hormonforstyrrende virkning. Konklusjonene av 2010 og 

2011 ble bekreftet av SCCS i en tilleggsuttalelse av mai 2013(6), som Kommisjonen hadde anmodet om i lys av en 

ny undersøkelse om propylparabens reproduksjonstoksisitet.  

3) I ovennevnte uttalelser, som omhandlet alle langkjedede parabener, bekreftet SCCS at metylparaben og etylparaben er 

sikre ved høyeste tillatte konsentrasjoner. 

4) Isopropylparaben, isobutylparaben, fenylparaben, benzylparaben og pentylparaben ble forbudt ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2014(7). 

5) SCCS konkluderte med at bruk av butylparaben og propylparaben som konserveringsmiddel i ferdige kosmetiske 

produkter er sikkert for forbrukeren, forutsatt at summen av enkeltkonsentrasjonene ikke overstiger 0,19 % (som estere). 

6) For generelle kosmetiske produkter som inneholder butylparaben og propylparaben, unntatt bestemte produkter til 

påføring i bleieregionen, konkluderte SCCS med at det ikke fantes noen risiko for barn i noen aldersgrupper, ettersom 

sikkerhetsmarginen var basert på svært forsiktige antakelser med hensyn til både toksisitet og eksponering. 

7) Når det gjelder butylparaben og propylparaben i kosmetiske produkter som ikke skylles av, og som er beregnet på 

bruk i bleieregionen hos barn under seks måneder, holdt imidlertid SCCS fast ved at risiko ikke kan utelukkes, tatt 

i betraktning disse barnas uutviklede stoffskifte og muligheten for at huden i bleieregionen kan skades. Basert på 

det verst tenkelige tilfelle av eksponering kan det være grunn til bekymring om sikkerheten.  

8) Det ble ikke uttrykt noen bekymring om sikkerheten ved 4-hydroksybenzosyre og dens salter (kalsiumparaben, 

natriumparaben og kaliumparaben). 

9) Kommisjonen er av den oppfatning at fortsatt bruk av butylparaben og propylparaben under de nåværende vilkår kan 

utgjøre en risiko for menneskers helse. Den anser derfor at vilkårene for bruk av disse stoffene bør tilpasses 

anbefalingene fra SCCS.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 26.9.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 29.  
(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 

(3) SCCS/1348/10, revisjon av 22. mars 2011. 

(4) SCCS/1446/11. 

(5) Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EFT L 262 av 

27.9.1976, s. 169). 

(6) SCCS/1514/13. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2014 av 9. april 2014 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009/EF om kosmetiske produkter (EUT L 107 av 10.4.2014, s. 5). 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/11/29 
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10) For å sikre samsvar med den nåværende post 12 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør den anbefalte høyeste 

konsentrasjonen på 0,19 % for stoffene oppført i post 12a, som nå er uttrykt som estere, konverteres til den tilsvarende 

verdien uttrykt som syre, dvs. 0,14 %. Dessuten bør natrium- og kaliumsaltene av butyl- og propylparabener være 

underlagt samme bruksvilkår som butyl- og propylparabenene selv, ettersom SCCS i tidligere uttalelser aldri har gitt 

uttrykk for at saltene oppfører seg annerledes (kjemisk eller med hensyn til toksisitet) enn esterne. 

11) Ettersom SCCS ikke har meldt om noen endring, bør 0,8 % opprettholdes som høyeste konsentrasjon for summen 

av alle parabener i et kosmetisk produkt oppført i post 12 i vedlegg V til forordning (EF) nr.  1223/2009. 

12) På bakgrunn av den bekymring SCCS har uttrykt når det gjelder bruk av parabener i kosmetiske produkter som ikke 

skylles av, og som er beregnet på bruk i bleieregionen hos barn under seks måneder, og av praktiske årsaker knyttet til at 

produkter for spedbarn som bringes i omsetning, vanligvis er beregnet på barn under tre år, bør butylparaben og 

propylparaben forbys i kosmetiske produkter som ikke skylles av, og som er beregnet på bruk i bleieregionen hos barn 

under tre år. 

13)  Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

14) Anvendelsen av de nevnte begrensningene bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på seks 

måneder til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og en frist på tolv måneder til å trekke tilbake 

fra markedet produkter som ikke oppfyller kravene. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter  — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 16. april 2015 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning i Unionen. 

Fra 16. oktober 2015 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelige på Unionens 

marked. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 16. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 18. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Post 12 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

a b c d e f g h i 

«12 4-Hydroksy-

benzosyre og dens 

metyl- og etylestere, 

og deres salter. 

4-Hydroxybenzoic acid 

methylparaben 

potassium ethylparaben 

potassium paraben 

sodium methylparaben 

sodium ethylparaben 

ethylparaben 

sodium paraben 

potassium methylparaben 

calcium paraben 

99-96-7 

99-76-3 

36457-19-9 

16782-08-4 

5026-62-0 

35285-68-8 

120-47-8 

114-63-6 

26112-07-2 

69959-44-0 

202-804-9 

202-785-7 

253-048-1 

240-830-2 

225-714-1 

252-487-6 

204-399-4 

204-051-1 

247-464-2 

274-235-4 

 0,4 % (som syre) for én ester 

0,8 % (som syre) for blandinger 

av estere» 
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2) Ny post 12a skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 

Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i 

bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«12a Butyl 4-

hydroksybenzoat og 

dets salter 

Propyl 4-

hydroksybenzoat og 

dets salter 

Butylparaben 

propylparaben 

sodium propylparaben 

sodium butylparaben 

potassium butylparaben 

potassium propylparaben 

94-26-8 

94-13-3 

35285-69-9 

36457-20-2 

38566-94-8 

84930-16-5 

202-318-7 

202-307-7 

252-488-1 

253-049-7 

254-009-1 

284-597-5 

 0,14 % (som syre) for summen av 

enkeltkonsentrasjoner 

0,8 % (som syre) for blandinger 

av stoffer nevnt i post 12 og 12a 

der summen av enkelt-

konsentrasjonene av butyl- og 

propylparaben og deres salter 

ikke overstiger 0,14 % 

Skal ikke 

brukes i 

produkter som 

ikke skylles av, 

og som er 

beregnet på 

bruk i 

bleieregionen 

hos barn under 

tre år. 

For produkter som 

ikke skylles av, og 

som er beregnet på 

barn under tre år: 

Skal ikke brukes i 

bleieregionen.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 574/2014 

av 21. februar 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om modellen som skal brukes for 

å utarbeide ytelseserklæringer for byggevarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 60 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal produsenter av byggevarer utarbeide en 

ytelseserklæring når en byggevare som omfattes av en harmonisert standard eller er i samsvar med en europeisk teknisk 

vurdering som er utstedt for den, bringes i omsetning. I henhold til artikkel 6 nr. 4 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal 

ytelseserklæringen utarbeides etter modellen fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning. 

2)  I samsvar med artikkel 60 bokstav e) i forordning (EU) nr. 305/2011 er Kommisjonen delegert oppgaven med å tilpasse 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 for å ta hensyn til den tekniske utvikling. 

3)  Modellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 bør tilpasses for å ta hensyn til den tekniske utvikling, for å gi 

rom for den fleksibiliteten som ulike typer byggevarer og produsenter krever samt for å forenkle ytelseserklæringen. 

4)  Praktisk erfaring med gjennomføringen av vedlegg III viser dessuten at produsenter trenger ytterligere veiledning for å 

utarbeide ytelseserklæringer for byggevarer i tråd med gjeldende regelverk. Slik veiledning vil også sikre ensartet og 

korrekt bruk av vedlegg III. 

5)  Produsentene bør gis en viss fleksibilitet i utarbeidingen av ytelseserklæringer så lenge de på en klar og 

sammenhengende måte sørger for å formidle de vesentlige opplysningene som kreves i henhold til artikkel 6 i 

forordning (EU) nr. 305/2011. 

6)  For utvetydig å kunne identifisere ytelsesnivåene eller ytelsesklassene til en byggevare som omfattes av en 

ytelseserklæring, bør produsentene kople hver enkelt byggevare til den respektive produkttypen og til et gitt sett av 

ytelsesnivåer eller ytelsesklasser ved hjelp av den entydige identifikasjonskoden omhandlet i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 305/2011. 

7)  Hensikten med artikkel 11 nr. 4 i forordning (EU) nr. 305/2011 er å gjøre det mulig å identifisere og spore hver enkelt 

byggevare ved at produsentene angir type-, parti- eller serienummer. Denne hensikten oppnås ikke med en 

ytelseserklæring, som deretter bør brukes for alle byggevarer som tilsvarer den produkttypen som er definert i den. Det 

bør derfor ikke stilles krav om at opplysningene som kreves i henhold til artikkel 11 nr. 4, skal være angitt i 

ytelseserklæringen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 28.5.2014, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 30.  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2018/EØS/11/30 
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8)  Når de meldte organene er korrekt identifisert, kan arbeidet med å liste opp alle sertifikater eller prøvings-, beregnings- 

eller vurderingsrapporter som er utstedt bli omfattende og krevende, uten at det gir noen merverdi for brukerne av de 

produktene som omfattes av en ytelseserklæring. Produsentene bør derfor ikke være forpliktet til å ta med disse 

opplysningene i sine ytelseserklæringer. 

9)  For å styrke hele den europeiske byggesektorens effektivitet og konkurranseevne bør produsenter som utarbeider 

ytelseserklæringer, og som ønsker å dra nytte av forenklingene og retningslinjene for å utarbeide ytelseserklæringer på 

en enklere måte, kunne gjøre dette så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ytelseserklæringer som er utstedt før denne forordning trer i kraft, og som oppfyller kravene i artikkel 6 i forordning (EU) nr. 

305/2011 og det opprinnelige vedlegg III til denne, skal anses å overholde denne forordning.  

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, 21. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

YTELSESERKLÆRING 

Nr.  .....................................  

1.  Entydig identifikasjonskode for produkttypen: ..........................................................................................................................  

2.  Tilsiktet bruk: .............................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

3.  Produsent: ..................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

4.  Representant:..............................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

5.  System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP): ......................................................................................  

6a.  Harmonisert standard: ..............................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................  

 Meldt organ / meldte organer:  .................................................................................................................................................  

6b.  Europeisk vurderingsdokument: ..............................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................  

 Europeisk teknisk vurdering: ...................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................................................  

 Teknisk vurderingsorgan:.........................................................................................................................................................  

 Meldt organ / meldte organer: ..................................................................................................................................................  

7.  Angitt ytelse: ..............................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

8.  Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: ....................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................  

 Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar. 

 Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av: 

 [navn] .........................................................................................................................................................................................  

 [sted]  ................................................. [utstedelsesdato] ............................................................................................................  

 [underskrift] ...............................................................................................................................................................................   
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Retningslinjer for utarbeiding av ytelseserklæringen 

1.  GENERELT 

Disse retningslinjene skal veilede produsentene ved utarbeidingen av ytelseserklæringer som er i samsvar med forordning 

(EU) nr. 305/2011, ved hjelp av modellen i dette vedlegget (heretter kalt «modellen»). 

Retningslinjene er ikke en del av ytelseserklæringene som produsentene skal utstede, og skal ikke vedlegges 

ytelseserklæringene. 

Ved utarbeiding av en ytelseserklæring skal produsenten 

1)  gjengi den teksten og de overskriftene i modellen som ikke står i hakeparenteser 

2)  erstatte blanke felter og hakeparenteser med nødvendige opplysninger 

I ytelseserklæringen kan produsenter også sette inn en henvisning til et nettsted der en kopi av ytelseserklæringen er 

tilgjengelig i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 305/2011. Henvisningen kan innsettes etter punkt 8 eller et 

annet sted der den ikke påvirker lesbarheten, og slik at de obligatoriske opplysningene kommer klart fram. 

2.  FLEKSIBILITET 

Dersom de obligatoriske opplysningene som kreves i henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011 gis på en klar, 

fullstendig og sammenhengende måte når ytelseserklæringen utarbeides, er det mulig å 

1)  bruke et annet oppsett enn i modellen 

2)  slå sammen noen av punktene i modellen 

3)  presentere punktene i en annen rekkefølge eller bruke en eller flere tabeller 

4)  utelate punkter som ikke er relevante for det produktet som ytelseserklæringen gjelder. Dette er for eksempel tilfelle 

når ytelseserklæringen enten er basert på en harmonisert standard eller på en europeisk teknisk vurdering som er 

utstedt for varen; det andre alternativet vil da ikke være relevant. Utelatelsene kan også gjelde de punktene som 

omhandler representanten eller bruken av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og særskilt teknisk dokumentasjon. 

5)  presentere punktene uten å nummerere dem 

Dersom en produsent ønsker å utstede en enkelt ytelseserklæring som omfatter variasjoner av en produkttype, må minst 

følgende opplysninger angis enkeltvis og tydelig for hver enkelt variasjon av byggevaren: nummeret på 

ytelseserklæringen, identifikasjonskoden under punkt 1 og angitt ytelse under punkt 7. 

3.  RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SKJEMAET 

Punkt i modellen Anvisning 

Ytelses-

erklæringens 

nummer 

Dette er ytelseserklæringens referansenummeret i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

Produsenten fastsetter selv nummeret. 

Nummeret kan være det samme som den entydige identifikasjonskoden for produkttypen angitt i punkt 1 i 

modellen. 
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Punkt i modellen Anvisning 

Punkt 1 Angi den entydige identifikasjonskoden for produkttypen omhandlet i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 305/2011. 

I artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011 koples den entydige identifikasjonskoden som er fastsatt av 

produsenten og som følger CE-merkingen, til produkttypen og således til det settet av ytelsesnivåer eller 

ytelsesklasser for byggevaren som er angitt i ytelseserklæringen som er utarbeidet for den. For mottakere av 

byggevarer, særlig sluttbrukere, er det nødvendig å utvetydig kunne identifisere dette settet av ytelsesnivåer eller 

ytelsesklasser for hver enkelt byggevare. Derfor bør produsenten kople hver enkelt byggevare som det er utarbeidet 

en ytelseserklæring for, til den respektive produkttypen og til et gitt sett av ytelsesnivåer eller ytelsesklasser ved 

hjelp av den entydige identifikasjonskoden som også fungerer som referansen omtalt i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 305/2011. 

Punkt 2 Angi byggevarens tilsiktede bruk ifølge produsenten, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon. 

Punkt 3 Angi produsentens navn, firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse som kreves i henhold til artikkel 11 

nr. 5 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

Punkt 4 Dette punktet tas med bare dersom produsenten har utnevnt en representant. Angi i så fall navn og kontaktadresse 

til representanten hvis fullmakt omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

Punkt 5 Angi nummeret på det relevante systemet for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP), i samsvar 

med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011. Dersom det brukes flere systemer, skal hvert system angis. 

Punkt 6a og 6b Ettersom produsenten kan utarbeide en ytelseserklæring basert på enten harmoniserte standarder eller en europeisk 

teknisk vurdering utstedt for varen, bør disse to mulighetene i punkt 6a og 6b behandles som ulike alternativer, og 

bare én av dem kan benyttes og angis i ytelseserklæringen. 

I punkt 6a, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en harmonisert standard, angis følgende: 

a)  referansenummeret til den harmoniserte standarden samt utstedelsesdato (datert referanse) og 

b)  meldt organs / meldte organers identifikasjonsnummer. 

 Når navnet på meldt organ / meldte organer angis, er det viktig at navnet angis på originalspråket, uten 

oversettelse til andre språk. 

I punkt 6b, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en europeisk teknisk vurdering utstedt for varen, angis 

følgende: 

a)  nummeret på det europeiske vurderingsdokumentet og dets utstedelsesdato 

b)  nummeret på den europeiske tekniske vurderingen og dens utstedelsesdato 

c)  det tekniske vurderingsorganets navn 

d)  meldt organs / meldte organers identifikasjonsnummer. 
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Punkt i modellen Anvisning 

Punkt 7 Under dette punktet skal ytelseserklæringen inneholde følgende: 

a)  listen over vesentlige egenskaper i henhold til de harmoniserte tekniske spesifikasjonene for tilsiktet angitt i 

punkt 2 over, og 

b)  angitt ytelse i form av ytelsesnivå eller ytelsesklasse eller i form av en beskrivelse for hver vesentlig egenskap, 

eller bokstavene «NPD» (No Performance Determined, ingen ytelse angitt) for egenskaper som det ikke er 

angitt ytelse for. 

Dette punktet kan fylles ut ved hjelp av en tabell som viser koplingene mellom de harmoniserte tekniske 

spesifikasjonene og systemene for vurdering og verifisering av ytelse som brukes for hver vesentlig egenskap ved 

varen, og for ytelsen for hver vesentlig egenskap. 

Ytelsen skal angis på en klar og tydelig måte. Ytelsen kan derfor ikke beskrives i ytelseserklæringen bare ved å 

sette inn en beregningsformel som skal brukes av mottakerne. Videre skal ytelsesnivåene eller ytelsesklassene som 

angis i referansedokumentene, gjengis i selve ytelseserklæringen, og det er derfor ikke nok å sette inn henvisninger 

til disse dokumentene i ytelseserklæringen. 

Ytelsen, særlig en byggevares konstruksjonsytelse, kan imidlertid angis ved å vise til den respektive 

produksjonsdokumentasjonen eller konstruksjonsberegningene. I så fall skal de relevante dokumentene vedlegges 

ytelseserklæringen. 

Punkt 8 Dette punktet skal bare inngå i en ytelseserklæring dersom hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller særskilt 

teknisk dokumentasjon er brukt, i samsvar med artikkel 36 til 38 i forordning (EU) nr. 305/2011, for å angi hvilke 

krav varen oppfyller. 

I så fall skal ytelseserklæringen under dette punktet inneholde 

a)  referansenummeret til den særskilte og/eller hensiktsmessige tekniske dokumentasjonen som er brukt og 

b)  kravene varen oppfyller. 

Underskrift Erstatt feltene mellom hakeparenteser med nødvendige opplysninger og underskrift.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 568/2014 

av 18. februar 2014 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til vurdering og 

verifisering av byggevarers ytelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 60 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal vurdering og verifisering av byggevarers ytelse med hensyn 

til vesentlige egenskaper utføres i samsvar med systemene angitt i vedlegg V til samme forordning. 

2)  Vedlegg V bør tilpasses den teknologiske utvikling for å ta hensyn til det særlige tilfellet med produkter som det er 

utstedt europeiske tekniske vurderinger for, og for å øke klarheten, nøyaktigheten og konsekvensen i de beskrivelsene 

og begrepene som brukes i vedlegget, i tråd med den erfaring som er gjort ved anvendelsen av det. 

3)  Denne tilpasningen vil lette arbeidet til produsentene og de meldte organene som har tillatelse til å utføre 

tredjemannsoppgaver ved vurdering og verifisering av byggevarers ytelse, redusere den administrative byrden og skape 

større klarhet om tolkningen av forordning (EU) nr. 305/2011, og vil dermed ha en gunstig virkning på 

konkurranseevnen i byggsektoren som helhet. 

4)  I forordning (EU) nr. 305/2011 er det underforstått at produsentene er ansvarlige for å bestemme produkttypen for 

ethvert produkt som de ønsker å bringe i omsetning. Samtidig innebærer den logikken som ligger til grunn for 

forordningen, ingen forutsetning om produktsertifisering, men at de meldte organene bare er ansvarlige for å vurdere 

byggevarers ytelse, og at denne deretter skal sertifiseres. Denne ansvarsfordelingen mellom produsent og meldte organer 

bør framgå tydeligere av vedlegg V, uten at dette medfører noen overføring av ansvar mellom disse aktørene. 

5)  Ettersom det faktisk ikke er mulig for de meldte organene å drive konstant overvåking av fabrikkenes 

produksjonskontroll, og ettersom dette ikke gjennomføres i praksis, bør det i stedet vises til overvåkingens løpende 

karakter. 

6)  For byggevarer som ikke er omfattet eller ikke er fullt ut omfattet av harmoniserte standarder, kan et teknisk 

vurderingsorgan utstede europeiske tekniske vurderinger. I samsvar med artikkel 2 nr. 13 i forordning (EU)  

nr. 305/2011 omfatter en slik europeisk teknisk vurdering allerede en vurdering av det aktuelle produktets ytelse med 

hensyn til dets vesentlige egenskaper. Senere ytterligere kontroller av riktigheten av denne vurderingen vil ikke tilføre 

noen merverdi, men bare medføre unødige kostnader for produsentene. Foretak har allerede anmodet om europeiske 

tekniske vurderinger og har behov for rettssikkerhet når det gjelder de tredjemannsoppgavene som skal utføres ved 

vurderingen og verifiseringen av disse byggevarenes ytelse. 

7)  For bedre å avspeile den nåværende praksis bør betegnelsene på de forskjellige typene meldte organer og beskrivelsen 

av deres oppgaver tilpasses.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 27.5.2014, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 31.  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2018/EØS/11/31 
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8)  Det er nødvendig med en teknisk tilpasning av begrepet «støyabsorpsjon» i avsnitt 3 i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 305/2011 for mer nøyaktig å beskrive de vesentlige egenskapene som skal vurderes, og for å oppnå bedre samsvar 

med den terminologien som brukes i de relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonene. 

9)  For å sikre at overgangen blir smidig for produsentene, bør de ha rett til fortsatt å bruke sertifikater og andre dokumenter 

som er utstedt av meldte organer i samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 før ikrafttredelsen av denne 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Sertifikater og andre dokumenter som er utstedt av meldte organer i samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

før ikrafttredelsen av denne forordning, skal anses å være i samsvar med denne forordning. 

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, 18. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

1.  SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Produsenten skal utarbeide ytelseserklæringen og bestemme produkttypen på grunnlag av de vurderinger og verifiseringer 

av ytelse som er gjennomført i henhold til følgende systemer: 

1.1. System 1+ 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  produksjonskontroll i fabrikk, 

ii)  ytterligere prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte 

prøvingsplanen. 

b)  Det meldte produktsertifiseringsorganet skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av sertifikatet for byggevarens ytelse på grunnlag av resultatene av følgende vurderinger og 

verifiseringer utført av organet: 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii)  løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iv)  prøving av stikkprøver tatt av det meldte produktsertifiseringsorganet på produksjonsanlegget eller på 

produsentens lagringsanlegg. 

1.2. System 1 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  produksjonskontroll i fabrikk, 

ii)  ytterligere prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte 

prøvingsplanen. 

b)  Det meldte produktsertifiseringsorganet skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av sertifikatet for byggevarens ytelse på grunnlag av resultatene av følgende vurderinger og 

verifiseringer utført av organet: 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii) løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.3. System 2+ 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  produksjonskontroll i fabrikk, 

iii)  prøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget av produsenten i samsvar med den fastsatte prøvingsplanen. 
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b)  Det meldte sertifiseringsorganet for produksjonskontroll i fabrikk skal treffe beslutning om utstedelse, begrensning, 

midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av samsvarssertifikatet for produksjonskontroll i fabrikk på grunnlag av 

resultatene av følgende vurderinger og verifiseringer utført av organet: 

i)  førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

ii)  løpende overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.4. System 3 

a)  Produsenten skal gjennomføre produksjonskontroll i fabrikk. 

b)  Det meldte laboratoriet skal vurdere ytelsen på grunnlag av prøving (basert på stikkprøver tatt av produsenten), 

beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for byggevaren. 

1.5. System 4 

a)  Produsenten skal gjennomføre 

i)  en vurdering av byggevarens ytelse på grunnlag av prøving, beregning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for byggevaren, 

ii)  produksjonskontroll i fabrikk. 

b)  Ingen oppgaver krever deltaking av meldte organer. 

1.6. Byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for 

 Meldte organer som utfører oppgaver i henhold til system 1+, 1 og 3, og produsenter som utfører oppgaver i henhold til 

system 2+ og 4, skal betrakte den europeiske tekniske vurderingen som er utstedt for den aktuelle byggevaren, som en 

vurdering av byggevarens ytelse. Meldte organer og produsenter skal derfor ikke utføre oppgavene omtalt i nr. 1.1 

bokstav b) i), nr. 1.2. bokstav b) i), nr. 1.3 bokstav a) i), nr. 1.4 bokstav b) og nr. 1.5 bokstav a) i). 

2.  ORGANER SOM DELTAR I VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

 Når det gjelder funksjonen til meldte organer som deltar i vurdering og verifisering av byggevarers ytelse, skal det skilles 

mellom 

1)  produktsertifiseringsorgan: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å utføre sertifisering av ytelse, 

2)  sertifiseringsorgan for produksjonskontroll i fabrikk: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å utføre 

sertifisering av produksjonskontroll i fabrikk, 

3)  laboratorium: et organ som i samsvar med kapittel VII er meldt til å måle, undersøke, prøve, beregne eller på annen 

måte vurdere byggevarers ytelse. 

3.  HORISONTALE MELDINGER: VESENTLIGE EGENSKAPER DER HENVISNING TIL EN RELEVANT HARMONISERT TEKNISK 

SPESIFIKASJON IKKE ER PÅKREVD 

1.  Brannpåvirkning 

2.  Brannmotstand 

3.  Utvendig brannpåvirkning 

4.  Akustisk ytelse 

5.  Utslipp av farlige stoffer» 

 _______  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 157/2014 

av 30. oktober 2013 

om vilkårene for å gjøre en ytelseserklæring for byggevarer tilgjengelig på et nettsted(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av 

rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 7 nr. 3 

sammenholdt med artikkel 60 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 305/2011 skal produsenter av byggevarer utarbeide 

en ytelseserklæring når en byggevare som omfattes av 

en harmonisert standard eller er i samsvar med en 

europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den, 

bringes i omsetning. En kopi av denne erklæringen skal 

gjøres tilgjengelig enten i papirform eller i elektronisk 

format. 

2)  I samsvar med artikkel 7 nr. 3 og artikkel 60 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 305/2011 er Kommisjonen 

delegert oppgaven med å fastsette vilkårene for 

elektronisk behandling av ytelseserklæringer slik at de 

kan gjøres tilgjengelige på et nettsted. Vilkårene for å 

gjøre ytelseserklæringer tilgjengelige på nett gjør det 

mulig å bruke ny informasjonsteknologi og redusere 

kostnadene for byggevareprodusenter og byggesektoren 

som helhet. 

3)  Idet det tas hensyn til eventuelle særlige behov hos 

mottakerne av byggevarer, herunder mikroforetak og 

særlig foretak som utøver virksomhet på byggeplasser 

uten internett-tilgang, bør denne delegerte rettsakten 

ikke utvides til å omfatte eventuelle unntak fra artikkel 7 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2014,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 32. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

4)  For å sikre at den elektroniske versjonen av en 

ytelseserklæring som tilsvarer en bestemt vare, lett skal 

kunne identifiseres, bør produsentene knytte hver enkelt 

vare, eller parti av samme vare, som de bringer i 

omsetning, til en bestemt ytelseserklæring ved hjelp av 

den entydig identifikasjonskode for produkttypen som i 

samsvar med vedlegg III til forordning (EU)  

nr. 305/2011 bør angis i ytelseserklæringen. 

5)  For å redusere den administrative byrden forbundet med 

utarbeiding av ytelseserklæringer og samtidig sikre at 

opplysningene i erklæringene hele tiden er pålitelige, 

bør en ytelseserklæring i elektronisk format ikke endres 

etter at den er gjort tilgjengelig på nett, og den bør forbli 

tilgjengelig i en periode på minst ti år etter at 

byggevaren er brakt i omsetning, eller i en annen 

periode som får anvendelse i henhold til artikkel 11 nr. 2 

annet ledd i forordning (EU) nr. 305/2011. 

6)  Nettstedet der ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig bør 

overvåkes og vedlikeholdes for å sikre at det i størst 

mulig grad er kontinuerlig tilgjengelig og ikke blir 

utilgjengelig som følge av tekniske feil. 

7)  Nettstedet der ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig bør 

være kostnadsfritt for mottakerne av byggevarer. Disse 

mottakerne bør instrueres om hvordan de får tilgang til 

nettstedet og ytelseserklæringen i elektronisk format. 

8)  For å styrke hele den europeiske byggesektorens 

effektivitet og konkurransedyktighet bør 

markedsdeltakere som utarbeider ytelseserklæringer, og 

som ønsker å benytte ny informasjonsteknologi for 

enklere å kunne utarbeide ytelseserklæringer, kunne 

gjøre det så snart som mulig. 

2018/EØS/11/32 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Markedsdeltakere kan i henhold til unntak fra artikkel 7 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 305/2011 gjøre en ytelseserklæring 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 305/2011 

tilgjengelig på et nettsted, forutsatt at de oppfyller alle vilkårene 

nedenfor: 

a)  De skal sikre at innholdet i en ytelseserklæring ikke endres 

etter at den er gjort tilgjengelig på nett. 

b)  De skal sikre at nettsiden der ytelseserklæringer som er 

utarbeidet for byggevarer er gjort tilgjengelig, overvåkes og 

vedlikeholdes, slik at nettstedet og ytelseserklæringen er 

kontinuerlig tilgjengelig for mottakere av byggevarer. 

c)  De skal sikre at ytelseserklæringen er kostnadsfritt 

tilgjengelig for mottakerne av byggevarer i en periode på 

minst ti år etter at byggevaren er brakt i omsetning, eller i 

en annen periode som kan få anvendelse i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 305/2011. 

d)  De skal instruere mottakerne av byggevarer om hvordan de 

får tilgang til nettsiden og ytelseserklæringen som er 

utarbeidet for slike produkter, og som er gjort tilgjengelig 

på nettsiden. 

2.  Produsentene skal sikre at hver enkelt vare eller parti av 

samme vare som de bringer i omsetning, er knyttet til en 

bestemt ytelseserklæring ved hjelp av den entydige 

identifikasjonskoden for produkttypen. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1062/2013 

av 30. oktober 2013 

om formatet for den europeiske tekniske vurdering for byggevarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av 

rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 26 nr. 3, 

etter samråd med Det faste byggeutvalg og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europeisk teknisk vurdering er nødvendig for å gjøre 

det mulig for en byggevareprodusent å utarbeide en 

ytelseserklæring for en byggevare som ikke omfattes 

eller bare delvis omfattes av en harmonisert standard. 

2) Artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011 

fastsetter krav til innhold i den europeiske tekniske 

vurdering. Siden prinsippene for fabrikkenes egen 

produksjonskontroll skal fastsettes i de respektive 

europeiske vurderingsdokumenter (EAD), bør den 

europeiske tekniske vurdering bare inneholde de 

tekniske detaljene som det i disse EAD-prinsippene 

anses som nødvendig å definere på nivået for 

gjennomføring av systemet med vurdering og kontroll 

av ytelsens ensartethet. 

3) Presentasjonen av den tekniske beskrivelsen av det 

aktuelle produktet bør defineres tilstrekkelig fleksibelt i 

formatet for den europeiske tekniske vurdering, gitt den 

store variasjonen i berørte byggevarer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 33.  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

4) Det bør også tillates tilstrekkelig fleksibilitet i 

presentasjonen av varens ytelse i den europeiske 

tekniske vurdering til at det er mulig for produsenten å 

angi denne ytelsen flytende og nøyaktig i sin 

ytelseserklæring som bygger på vurderingen. 

5) For å beskytte fortrolige tekniske opplysninger om 

varen bør produsenten kunne angi overfor ansvarlig 

teknisk vurderingsorgan hvilke deler av 

varebeskrivelsen som er fortrolige og ikke kan 

videreformidles sammen med den europeiske tekniske 

vurdering. Fortrolige opplysninger bør tas med i egne 

vedlegg til disse europeiske tekniske vurderingene. 

6) For å øke effektiviteten i det indre marked og 

konkurranseevnen til den europeiske byggesektoren som 

helhet bør europeiske tekniske vurderinger kunne 

utstedes snarest mulig for produsenter som ber om 

dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formatet for den europeiske tekniske vurdering er fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter  

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2018/EØS/11/33 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

EUROPEISK TEKNISK VURDERING 

Nr.  .........................  av ................................  [dato] 

Generell del 

1.  Organ for teknisk vurdering som utsteder den europeiske tekniske vurdering: 

 ...................................................................................................................................................................................  

2.  Byggevarens handelsnavn: 

 ...................................................................................................................................................................................  

3.  Varegruppe som byggevaren tilhører: 

 ...................................................................................................................................................................................  

4.  Produsent: 

 ...................................................................................................................................................................................  

5.  Produksjonsanlegg: 

 ...................................................................................................................................................................................  

6.  Denne europeiske tekniske vurderingen inneholder  ...............  sider, herunder  ..........  vedlegg som utgjør en 

integrert del av denne vurderingen. 

 Vedlegg  .............  inneholder fortrolige opplysninger og tas ikke med i den europeiske tekniske vurdering når 

vurderingen offentligjøres. 

7.  Denne europeiske tekniske vurderingen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på grunnlag av  

 ...................................................................................................................................................................................  

Spesifikke deler 

8.  Teknisk beskrivelse av varen: 

 ...................................................................................................................................................................................  

9.  Angivelse av tiltenkt(e) anvendelse(r) i samsvar med det gjeldende europeiske vurderingsdokumentet (EAD): 

 ...................................................................................................................................................................................  

10.  Varens ytelse og henvisninger til metodene brukt ved vurderingen av den: 

 ...................................................................................................................................................................................  

11.  System brukt til vurdering og kontroll av ytelsens ensartet (AVCP), med henvisning til juridisk grunnlag: 

 ...................................................................................................................................................................................  

12.  Tekniske detaljer som er nødvendige for gjennomføring av AVCP-systemet, som angitt i relevant EAD: 

 ...... Utstedt i ......  den  ............ /...........  20 .....  

av  ......................................................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2014/58/EU 

av 16. april 2014 

om opprettelse av et system for sporing av pyrotekniske artikler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/23/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF av 23. mai 2007 om omsetning av pyrotekniske artikler(1), 

særlig artikkel 18 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2007/23/EF fastsettes regler for sikkerhet i forbindelse med pyrotekniske artikler på unionsmarkedet, og at 

det skal opprettes et sporingssystem på unionsplan. 

2)  For å sikre at pyrotekniske artikler kan spores, bør de merkes med et registreringsnummer som er basert på et ensartet 

nummereringssystem. Meldte organer bør føre et register over registreringsnumrene de tildeler når de utfører 

samsvarsvurderingen. Et slikt system vil sikre identifisering av pyrotekniske artikler og produsentene av disse i hele 

omsetningskjeden. Produsenter og importører bør føre registre over registreringsnumrene til de pyrotekniske artiklene 

de gjør tilgjengelige på markedet, og bør på anmodning gjøre disse opplysningene tilgjengelige for berørte myndigheter. 

3)  Det ensartede nummereringssystemet er basert på elementer som allerede anvendes i samsvar med eksisterende 

harmoniserte standarder, og innebærer derfor bare en begrenset ekstra byrde for markedsdeltakerne. 

4)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2007/23/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Registreringsnummer 

1. Pyrotekniske artikler skal merkes med et registreringsnummer som inneholder følgende: 

a)  Det firesifrede identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har utstedt EF-typeprøvingssertifikat i samsvar med 

framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B), eller 

samsvarssertifikat i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) i direktiv 

2007/23/EF (modul G) eller godkjenning av kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering 

omhandlet i artikkel 9 bokstav c) i direktiv 2007/23/EF (modul H).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 17.4.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2015 av 25. februar 

2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 34.  

(1) EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1. 

2018/EØS/11/34 
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b)  Kategorien av den pyrotekniske artikkelen som samsvar er sertifisert for, i forkortet format skrevet med store bokstaver: 

— F1, F2, F3 eller F4 for fyrverkeri i kategori 1, 2, 3 og 4, 

— T1 eller T2 for pyrotekniske sceneartikler i kategori T1 og T2, 

— P1 eller P2 for andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2. 

c)  Løpenummeret som det meldte organet har brukt på den pyrotekniske artikkelen. 

2. Registreringsnummeret skal ha følgende format: «XXXX–YY–ZZZZ …», der XXXX viser til nr. 1 bokstav a), YY viser 

til nr. 1 bokstav b) og ZZZZ … viser til nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 2 

Meldte organers forpliktelser 

1. Meldte organer som gjennomfører framgangsmåtene for samsvarsvurdering i henhold til artikkel 9 i direktiv 2007/23/EF, 

skal føre et register over pyrotekniske artikler de har utstedt EF-typeprøvingssertifikater for i samsvar med framgangsmåten for 

samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B), eller samsvarssertifikater i samsvar med 

framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) i direktiv 2007/23/EF (modul G) eller godkjenning av 

kvalitetssystemer i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav c) i direktiv 

2007/23/EF (modul H) i formatet fastsatt i vedlegget til dette direktiv. 

Registeret over pyrotekniske artikler skal minst inneholde opplysninger om de punktene som er angitt i vedlegget. 

Opplysningene skal lagres i minst ti år fra den datoen de meldte organene utstedte sertifikatene eller godkjenningene nevnt i 

første ledd. 

Meldte organer skal ajourføre registeret regelmessig og gjøre det offentlig tilgjengelig på internett. 

2. Dersom et samsvarsvurderingsorgans bemyndigelse tilbakekalles, skal nevnte organ overføre registeret til et annet meldt 

organ eller vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 3 

Produsenters og importørers forpliktelser 

Produsenter og importører av pyrotekniske artikler skal 

a)  føre et register over alle registreringsnumre for pyrotekniske artikler de har produsert eller importert, eventuelt sammen 

med artiklenes handelsnavn, generiske type og undertype samt produksjonssted, i minst ti år etter at artikkelen er brakt i 

omsetning, 

b)  overføre registeret til vedkommende myndigheter dersom produsenten eller importøren avvikler sin virksomhet, 

c)  framlegge opplysningene nevnt i bokstav a) for vedkommende myndigheter og markedstilsynsmyndigheter i alle 

medlemsstater på begrunnet anmodning fra dem. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2015 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 17. oktober 2016. 

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 5 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 6 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Registerformat omhandlet i artikkel 2 nr. 1 

Registreringsnummer 

Dato for utstedelse av EF-

typeprøvingssertifikat 

(modul B), 

samsvarssertifikat (modul G) 

eller godkjenning av 

kvalitetssystem (modul H) 

og utløpsdato dersom dette 

er relevant 

Produsent 

Produkttype (generisk) og  

-undertype dersom dette er 

relevant 

Samsvarsmodul for 

produksjonsfasen(1) 

Meldt organ som utfører 

samsvarsvurdering av 

produksjonsfasen(1) 

Tilleggsopplysninger 

       

(1) Må alltid fylles ut dersom den ansvarlige er det meldte organet som gjennomfører framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav a) i direktiv 2007/23/EF (modul B). Ikke påkrevd for 

framgangsmåter for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 9 bokstav b) og c) (modul G og H). Opplysningene (dersom de foreligger) skal framlegges dersom et annet meldt organ er berørt. 
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BESLUTNING nr. E4 

av 13. mars 2014 

om den overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 95 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 

(2014/C 152/04)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(1), der det er 

fastsatt at Den administrative kommisjon så langt det er mulig har ansvar for å oppmuntre til bruk av ny teknologi, framfor alt 

ved å modernisere framgangsmåtene for informasjonsutveksling og tilpasse informasjonsstrømmen mellom institusjonene til 

elektronisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til utviklingen innen databehandling i den enkelte medlemsstat, 

under henvisning til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger(2), 

der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har myndighet til å fastsette struktur, innhold, format og nærmere ordninger 

for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter og til å fastsette de praktiske ordningene for elektronisk 

oversending av opplysninger, dokumenter eller beslutninger til vedkommende person, 

under henvisning til forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 95 nr. 1 første og annet ledd, om overgangsperioden, der det heter at 

hver medlemsstat kan ha en overgangsperiode for elektronisk utveksling av opplysninger, og at disse overgangsperiodene ikke 

skal overstige 24 måneder fra det tidspunktet gjennomføringsforordningen trer i kraft, 

under henvisning til forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 95 nr. 1 tredje ledd, der det er fastsatt at Den administrative 

kommisjon kan avtale en passende forlengelse av disse periodene dersom innføringen av nødvendig sentral infrastruktur 

(elektronisk utveksling av trygdeopplysninger – EESSI) blir vesentlig forsinket i forhold til gjennomføringsforordningens 

ikrafttredelse, 

i samsvar med vilkårene i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 71 nr. 2 annet ledd og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 er det fastsatt en overgangsperiode på 24 måneder fra det tidspunktet 

forordningen trer i kraft for at medlemsstatene skal kunne innføre og integrere nødvendig nasjonal infrastruktur for 

elektronisk utveksling av opplysninger. 

2) Ved artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 gis Den administrative kommisjon myndighet til å godkjenne en 

forlengelse av overgangsperioden for medlemsstatene dersom innføringen av den sentrale infrastrukturen blir vesentlig 

forsinket. 

3) Den administrative kommisjon har gjort en samlet vurdering av prosjektets framdrift, både på EU-plan og nasjonalt 

plan, på grunnlag av analyser fra Europakommisjonen og EESSIs prosjektstyringskomité og eksekutivkomité. 

4) Ifølge denne vurderingen anses det nødvendig å forlenge overgangsperioden for å sikre en effektiv innføring av EESSI-

systemet, idet det tas hensyn til framdriften i forberedelsene både på EU-plan og nasjonalt plan.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 152 av 20.5.2014, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, 

s. 35.  

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. (Rettelse i EUT L 200 av 7.6.2004, s. 1). Forordningen endret ved rådsforordning (EU) nr. 517/2013 (EUT 

L 158 av 10.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger (EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1). Forordningen endret ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1224/2012 av 18. desember 2012 (EUT L 349 av 19.12.2012, s. 45). 

2018/EØS/11/35 
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5) I betraktning av prosjektets tekniske kompleksitet anser Den administrative kommisjon at overgangsperioden bør 

forlenges på en fleksibel måte, slik at medlemsstatene kan gjennomføre og integrere nødvendig nasjonal infrastruktur 

innen to år fra den dagen det er bekreftet at det sentrale EESSI-systemet er egnet til formålet. 

6) Den administrative kommisjon, som tar hensyn til anbefalingene fra EESSIs prosjektstyringskomité, retter en 

inntrengende oppfordring til Europakommisjonen om grundig planlegging og en fastsatt sluttdato, som er så nøyaktig 

som mulig, for tidsplanen for utvikling og prøving av det sentrale EESSI-systemet fram til det er klart til bruk, og at 

medlemsstatene holdes informert om den planlagte datoen via sine vanlige kommunikasjonskanaler. 

7) Den administrative kommisjon oppmuntrer imidlertid medlemsstatene til å iverksette den elektroniske utvekslingen av 

opplysninger snarest mulig og uten forsinkelser, for i størst mulig grad å begrense den perioden opplysninger utveksles 

både på papir og elektronisk, i samsvar med de mellomliggende målene som Den administrative kommisjon skal 

fastsette på grunnlag av et forslag fra EESSIs eksekutivkomité. 

8) Den administrative kommisjon merker seg eksekutivkomiteens rolle og mandat, som er å sørge for ledelse og styring av 

EESSI-programmet. 

9) I samsvar med artikkel 95 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 kan Den administrative kommisjon revidere denne 

beslutning på grunnlag av den overordnede planleggingen og analysen fra EESSIs eksekutivkomité. 

10) Beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av 

opplysninger som nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009(1) får fortsatt tilsvarende 

anvendelse i den forlengede perioden — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1.  Overgangsperioden for full elektronisk utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene som nevnt i artikkel 95 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 987/2009 skal forlenges, og overgangsperiodens sluttdato vil bli fastsatt på grunnlag av følgende 

algoritme: To år fra den dagen det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og levert klart til bruk, og medlemsstatene kan 

begynne integreringen med det sentrale systemet. 

2.  Europakommisjonen skal underrette medlemsstatene om forventet dato for innføring av det sentrale EESSI-systemet ved 

å redegjøre jevnlig for prosjektets status på møtene i Den administrative kommisjon. 

3.  Det sentrale EESSI-systemet anses levert og klart til bruk når alle deler i det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet 

og godkjent som egnet til formålet av Europakommisjonen etter samråd med eksekutivkomiteen. 

4.  På det første møtet i Den administrative kommisjon etter Europakommisjonens beslutning i henhold til nr. 3 vil 

beslutningen bli lagt fram for Den administrative kommisjon til godkjenning. Perioden på to år som er angitt i nr. 1, og som 

gjør det mulig for medlemsstatene å integrere med det sentrale EESSI-systemet, skal begynne den dagen Den administrative 

kommisjons beslutning bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er egnet til formålet. 

  

(1) EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9. 
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5.  Denne beslutning skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den 

offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 

6.  Denne beslutning erstatter beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011. 

 Anna RIZOU 

 President for Den administrative kommisjon 

 __________  
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BESLUTNING nr. S10 

av 19. desember 2013 

om overgangen fra forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til forordning (EF)  

nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, og om anvendelsen av framgangsmåter for refusjon 

(2014/C 152/03)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009(2), 

under henvisning til artikkel 87–91 i forordning (EF) nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 64 nr. 7 og artikkel 93–97 i forordning (EF) nr. 987/2009 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 trådte i kraft 1. mai 2010, og forordning (EØF) 

nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 ble opphevet samme dato, unntatt for de tilfeller som omfattes av artikkel 

90 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

2) Det er nødvendig å avklare avgjørelsen om hvilken medlemsstat som er henholdsvis debitorstat og kreditorstat i 

situasjoner der naturalytelser er gitt eller godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF)  

nr. 574/72, men der refusjonen av utgiftene til disse ytelsene gjøres opp etter at forordning (EF) nr. 883/2004 og 

forordning (EF) nr. 987/2009 er trådt i kraft, særlig når ansvaret for dekningen av utgifter endres i henhold til de nye 

forordningene. 

3) Det er nødvendig å avklare hvilken framgangsmåte som skal brukes for refusjon i situasjoner der naturalytelser er gitt i 

henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72, men refusjonen finner sted etter at forordning 

(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 er trådt i kraft. 

4) I beslutning nr. H1 nr. 5 avklares status for sertifikater (E-blanketter) og europeiske helsetrygdkort (herunder 

midlertidige attester) som er utstedt før forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EØF) nr. 987/2009 er trådt i kraft. 

5) I beslutning nr. S1 nr. 4 og beslutning nr. S9 artikkel 2 fastsettes de generelle prinsippene om ansvaret for utgifter til 

ytelser gitt på grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort (EHIC), som også bør gjelde i overgangssituasjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 152 av 20.5.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av  

7.4.2016, s. 36. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

2018/EØS/11/36 
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6) I henhold til artikkel 62 og 63 i forordning (EF) nr. 987/2009 skal medlemsstater som ikke er oppført i vedlegg 3 til 

forordning (EF) nr. 987/2009, refundere naturalytelser til familiemedlemmer som ikke er bosatt i samme medlemsstat 

som medlemmet i trygdeordningen, og til pensjonister og medlemmer av deres familie, på grunnlag av de faktiske 

utgiftene fra 1. mai 2010. 

7) Utgifter til naturalytelser gitt i henhold til artikkel 19 nr. 1, artikkel 20 nr. 1 og artikkel 27 nr. 1 og 3 i forordning (EF) 

nr. 883/2004 skal dekkes av den kompetente institusjon som har ansvar for utgifter til naturalytelser til 

familiemedlemmer som ikke er bosatt i samme medlemsstat som medlemmet i trygdeordningen, og til pensjonister og 

medlemmer av deres familie, i deres bostedsstat. 

8) I henhold til artikkel 64 nr. 7 i forordning (EF) nr. 987/2009 kan medlemsstater oppført i vedlegg 3 fortsatt, etter 1. mai 

2010, anvende artikkel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 i fem år ved beregning av de faste beløpene. 

9) Forordning (EF) nr. 987/2009 innfører nye framgangsmåter for refusjon av utgifter til helsetjenester med sikte på å 

oppnå raskere refusjon medlemsstatene imellom og hindre at fordringer samler seg opp og blir stående uoppgjort over 

lengre tid. 

10) I de situasjonene som er nevnt over, har institusjonene behov for innsyn, åpenhet og veiledning slik at 

fellesskapsbestemmelsene anvendes på en ensartet og konsekvent måte — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

I. Overgangsordninger for fastsettelse av hvilken medlemsstat som har ansvaret for utgiftene til planlagt 

behandling og nødvendig pleie i forbindelse med kompetanseendring i henhold til forordning (EF)  

nr. 883/2004 

1.  Dersom en behandling er gitt, 

– når det gjelder medlemsstatene, til en person før 1. mai 2010, skal ansvaret for dekning av vedkommendes kostnader 

fastsettes i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71, 

– når det gjelder Sveits, til en person før 1. april 2012, skal ansvaret for dekning av vedkommendes kostnader fastsettes i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71, 

– når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, til en person før 1. juni 2012, skal ansvaret for dekning av vedkommendes 

kostnader fastsettes i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71. 

2.  Utgiftene til hele behandlingen skal dekkes av den institusjonen som har gitt en person tillatelse til å reise til en annen 

medlemsstats territorium for å få den rette behandlingen for sin tilstand (planlagt behandling) i henhold til forordning (EØF) 

nr.1408/71 og (EØF) nr. 574/72 

– dersom behandlingen, når det gjelder medlemsstatene, helt eller delvis er gitt etter 30. april 2010, 

– dersom behandlingen, når det gjelder Sveits, helt eller delvis er gitt etter 31. mars 2012, 

– dersom behandlingen, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, helt eller delvis er gitt etter 31. mai 2012. 

3.  Dersom behandlingen av en person er påbegynt i henhold til artikkel 22 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 31 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EØF) nr. 1408/71, bør behandlingsutgiftene dekkes i samsvar med bestemmelsene i nevnte artikler, selv om 

ansvaret for dekning av vedkommendes utgifter er endret i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004. Men 

dersom behandlingen fortsetter, 

– når det gjelder medlemsstatene, etter 31. mai 2010 skal utgifter som påløper etter det tidspunktet, dekkes av den 

institusjonen som er kompetent i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004, 

– når det gjelder Sveits, etter 30. april 2012 skal utgifter som påløper etter det tidspunktet, dekkes av den institusjonen som 

er kompetent i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004,  
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– når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, etter 30. juni 2012 skal utgifter som påløper etter det tidspunktet, dekkes av 

den institusjonen som er kompetent i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004. 

4.  Dersom behandlingen ble gitt i henhold til artikkel 19 nr. 1 eller artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004, 

– når det gjelder medlemsstatene, etter 30. april 2010 på grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort utstedt før 1. mai 

2010, kan et krav om refusjon av behandlingsutgiftene ikke avvises med den begrunnelse at ansvaret for dekning av 

personers utgifter til helsetjenester er endret i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004, 

– når det gjelder Sveits, etter 31. mars 2012 på grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort utstedt før  

1. april 2012, kan et krav om refusjon av behandlingsutgiftene ikke avvises med den begrunnelse at ansvaret for dekning 

av personers utgifter til helsetjenester er endret i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004, 

– når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, etter 31. mai 2012 på grunnlag av et gyldig europeisk helsetrygdkort utstedt 

før 1. juni 2012, kan et krav om refusjon av behandlingsutgiftene ikke avvises med den begrunnelse at ansvaret for 

dekning av personers utgifter til helsetjenester er endret i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 883/2004. 

En institusjon som har plikt til å refundere utgiftene til ytelser gitt på grunnlag av et europeisk helsetrygdkort, kan be om at 

institusjonen der personen rettmessig var registrert på tidspunktet da ytelsene ble tildelt, skal gi den første institusjonen refusjon 

for utgiftene til disse ytelsene eller, dersom personen ikke hadde rett til å benytte det europeiske helsetrygdkortet, gjøre opp 

saken med vedkommende. 

II. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faktiske utgifter – medlemsstatene 

1.  Krav om refusjon på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens regnskaper før 1. mai 2010 skal være undergitt 

de finansielle bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 574/72. 

Kravene skal legges fram for debitorstatens kontaktorgan senest 31. desember 2011. 

2.  Alle krav om refusjon på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens regnskaper etter 30. april 2010 skal være 

undergitt de nye framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 66–68 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

III. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faktiske utgifter – Sveits 

1.  Krav om refusjon, når det gjelder Sveits, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens regnskaper før  

1. april 2012 skal være undergitt de finansielle bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 574/72. 

2.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Sveits, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens regnskaper innen 

31. mars 2012, skal legges fram for debitorstatens kontaktorgan senest 31. desember 2013. 

3.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Sveits, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens regnskaper etter  

31. mars 2012 skal være undergitt de nye framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 66–68 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. 

IV. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faktiske utgifter – Island, Liechtenstein og Norge 

1.  Krav om refusjon, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i kreditorstatens 

regnskaper før 1. juni 2012 skal være undergitt de finansielle bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 574/72. 

2.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i 

kreditorstatens regnskaper innen 31. mai 2012 skal legges fram for debitorstatens kontaktorgan senest 31. desember 2013.  
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3.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, på grunnlag av faktiske utgifter nedfelt i 

kreditorstatens regnskaper etter 31. mai 2012 skal være undergitt de nye framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 66–68 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

V. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faste beløp – medlemsstatene 

1.  Gjennomsnittlige utgifter for årene fram til og med 2009 skal legges fram for revisjonsutvalget senest  

31. desember 2011. Gjennomsnittlige utgifter for året 2010 skal legges fram for revisjonsutvalget senest 31. desember 2012. 

2.  Alle krav om refusjon på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende før  

1. mai 2010, skal legges fram senest 1. mai 2011. 

3.  Alle krav om refusjon på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort etter 30. april 2010, skal være undergitt de nye 

framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 66–68 i forordning (EF) nr. 987/2009. Artikkel 67 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 987/2009 får ikke anvendelse på fortegnelser som gjelder referanseår før ikrafttredelsen av forordning (EF)  

nr. 987/2009. 

VI. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faste beløp – Sveits 

1.  Når det gjelder Sveits, skal gjennomsnittlige utgifter for årene fram til og med 2011 legges fram for revisjonsutvalget 

senest 31. desember 2013. Gjennomsnittlige utgifter for året 2012 skal legges fram for revisjonsutvalget senest 31. desember 

2014. 

2.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Sveits, på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende før 1. april 2012, skal legges fram senest 1. april 2013. 

3.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Sveits, på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort etter 31. mars 2012, skal 

være undergitt de nye framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 66–68 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. Artikkel 67 nr. 2 i forordning (EF) nr. 987/2009 får ikke anvendelse på fortegnelser som gjelder referanseår før 

ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 987/2009. 

VII. Framgangsmåte for refusjon på grunnlag av faste beløp – Island, Liechtenstein og Norge 

1.  Når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, skal gjennomsnittlige utgifter for årene fram til og med 2011 legges fram 

for revisjonsutvalget senest 31. desember 2013. Gjennomsnittlige utgifter for året 2012 skal legges fram for revisjonsutvalget 

senest 31. desember 2014. 

2.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende før 1. juni 2012, skal legges fram senest 1. juni 2013. 

3.  Alle krav om refusjon, når det gjelder Island, Liechtenstein og Norge, på grunnlag av faste beløp som er offentliggjort 

etter 31. mai 2012, skal være undergitt de nye framgangsmåtene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 66–68 i forordning 

(EF) nr. 987/2009. Artikkel 67 nr. 2 i forordning (EF) nr. 987/2009 får ikke anvendelse på fortegnelser som gjelder referanseår 

før ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 987/2009. 

VIII. Fordringer det ikke er gjort innsigelse mot, og som er innlevert i henhold til forordning (EØF) nr. 574/72 

1. Fordringer det ikke er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder medlemsstatene, betales så snart som mulig og senest  

12 måneder fra den dagen beslutningen er trer i kraft. 

2. Fordringer det ikke er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder Sveits, Island, Liechtenstein og Norge, betales så snart som 

mulig og senest 24 måneder fra den dagen beslutningen trer i kraft. 

IX. Fordringer det er gjort innsigelse mot, og som er innlevert i henhold til forordning (EØF) nr. 574/72 

1. Fordringer det er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder medlemsstatene, være mottatt av kreditorstatens kontaktorgan 

senest 12 måneder fra den dagen beslutningen trer i kraft. Innsigelser mottatt etter dette tidspunktet kan avvises. 

2. Fordringer det er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder Sveits, Island, Liechtenstein og Norge, være mottatt av 

kreditorstatens kontaktorgan senest 24 måneder fra den dagen beslutningen trer i kraft. Innsigelser mottatt etter dette  

tidspunktet kan avvises.  
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3.  Svar på innsigelser skal, når det gjelder medlemsstatene, være mottatt av debitorstatens kontaktorgan innen 12 måneder 

fra utgangen av den måneden innsigelsen ble mottatt, og senest 24 måneder fra den dagen beslutningen er trer i kraft. 

Kreditorstatens kontaktorgan skal svare og legge fram nødvendig dokumentasjon i innsigelsen. 

4.  Svar på innsigelser skal, når det gjelder Sveits, Island, Liechtenstein og Norge, være mottatt av debitorstatens 

kontaktorgan innen 12 måneder fra utgangen av den måneden innsigelsen ble mottatt, og senest 36 måneder fra den dagen 

beslutningen trer i kraft. Kreditorstatens kontaktorgan skal svare og legge fram nødvendig dokumentasjon i innsigelsen. 

5.  Fordringer det er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder medlemsstatene, gjøres opp og betales så snart som mulig og 

senest 24 måneder fra den dagen beslutningen trer i kraft. 

6.  Fordringer det er gjort innsigelse mot skal, når det gjelder Sveits, Island, Liechtenstein og Norge, gjøres opp og betales så 

snart som mulig og senest 36 måneder fra den dagen beslutningen trer i kraft. 

7.  Dersom det ikke foreligger et svar innen disse fristene, anses innsigelsen som akseptert. Svar mottatt av debitorstatens 

kontaktorgan etter dette tidspunktet kan avvises. 

X. Forenklet framgangsmåte 

1.  Fordringer som ikke er oppgjort innen de fristene som er angitt ovenfor, og der ingen av partene har påberopt seg 

framgangsmåten fastsatt i henhold til artikkel 67 nr. 7 i forordning (EF) nr. 987/2009 innen seks måneder etter at 

betalingsfristen er utløpt, skal anses som foreldet. 

2.  Statenes kontaktorganer kan bilateralt avtale en generell løsning for sluttoppgjør i forbindelse med fordringer, uten 

gjennomgang av hvert enkelt tilfelle. 

XI. Sluttbestemmelser 

1.  Ved anvendelsen av overgangsordningene skal det veiledende prinsipp være godt samarbeid mellom institusjonene, 

pragmatisme og fleksibilitet. 

2.  Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den kunngjøres. 

3.  Denne beslutning erstatter beslutning nr. S7 av 22. desember 2009. 

 Mariana ŽIUKIENĖ 

 President for Den administrative kommisjon 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 452/2014 

av 29. april 2014 

om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner 

utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 må tredjestatsoperatører som utfører kommersiell lufttransport, oppfylle 

gjeldende standarder fastsatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). 

2) Forordning (EF) nr. 216/2008 får ikke anvendelse for tredjestatsoperatører som flyr over det territorium som omfattes av 

traktatens bestemmelser. 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 må tredjestatsoperatører i fravær av relevante ICAO-standarder oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, III, IV og eventuelt Vb til forordning (EF) nr. 216/2008, forutsatt at disse 

kravene ikke er i strid med tredjestaters rettigheter i henhold til internasjonale avtaler. 

4) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 må Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået») utstede 

tillatelser og løpende overvåke tillatelser det har utstedt. Tillatelsen er én forutsetning i prosessen for å oppnå en 

driftstillatelse eller et tilsvarende dokument fra den respektive EU-medlemsstaten i henhold til eksisterende 

lufttransportavtaler mellom EU-medlemsstater og tredjestater. 

5) Med henblikk på førstegangstillatelser og løpende overvåking skal Byrået foreta vurderinger og treffe ethvert tiltak for å 

hindre fortsatt overtredelse. 

6) Framgangsmåten for å gi tillatelser til tredjestatsoperatører bør være enkel, forholdsmessig, kostnadseffektiv, effektiv og 

ta hensyn til resultatene av ICAOs program for sikkerhetstilsyn, inspeksjoner på bakken og andre anerkjente 

opplysninger om sikkerhetsaspekter ved tredjestatsoperatører.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 133 av 6.5.2014, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 

7.4.2016, s. 37. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

2018/EØS/11/37 



22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/287 

 

7) Vurderinger av tredjestatsoperatører som i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005(1) er 

underlagt driftsforbud, kan omfatte en revisjon på stedet i operatørens lokaler. For å avgjøre om en midlertidig 

oppheving av en tillatelse skal avsluttes, kan Byrået å foreta en revisjon av tredjestatsoperatøren. 

8) For å sikre en smidig overgang og et høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Den europeiske union bør 

gjennomføringstiltakene ta i betraktning anbefalt praksis og veiledningsdokumenter vedtatt i regi av ICAO. 

9) Luftfartsindustrien og Byråets administrasjon må gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereglene og på visse 

vilkår anerkjenne driftstillatelser eller tilsvarende dokumenter utstedt av en medlemsstat til å fly til, innenfor eller fra 

dens territorium. 

10) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler og framlagt det for Kommisjonen i 

form av en uttalelse, i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes nærmere regler for tredjestatsoperatører av luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 216/2008 som utfører kommersiell lufttransport til, innenfor eller fra det territorium som omfattes av 

traktatens bestemmelser, herunder vilkår for utstedelse, vedlikehold, endring, begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av deres tillatelser, samt særskilte rettigheter og ansvar for innehavere av tillatelser og vilkår for når operasjoner 

av sikkerhetshensyn skal forbys, begrenses eller omfattes av visse vilkår. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «alternative samsvarskriterier» forslått alternativ til eksisterende akseptable samsvarskriterier eller forslag til nye kriterier 

for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler som Byrået ikke har vedtatt 

tilhørende akseptable samsvarskriterier for, 

2) «kommersiell lufttransport» luftfartøyoperasjon med sikte på transport av passasjerer, last eller post mot godtgjøring eller 

en annen form for vederlag, 

3) «flyging» avgang fra en nærmere angitt flyplass til en nærmere angitt bestemmelsesflyplass, 

4) «tredjestatsoperatør» enhver operatør som innehar et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av en tredjestat. 

Artikkel 3 

Tillatelser 

Tredjestatsoperatører kan delta i kommersiell lufttransport innenfor, til eller fra det territorium som omfattes av traktatens 

bestemmelser, bare dersom de oppfyller kravene i vedlegg 1 og har en tillatelse utstedt av Byrået i samsvar med vedlegg 2 til 

denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over 

luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende 

luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15). 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd skal medlemsstater som på ikrafttredelsesdatoen for denne forordning utsteder 

driftstillatelser eller tilsvarende dokumenter til tredjestatsoperatører i samsvar med nasjonal lovgivning, fortsette å gjøre dette. 

Tredjestatsoperatører skal overholde omfanget av og de rettighetene som er fastsatt i tillatelsen eller det tilsvarende dokumentet 

som medlemsstaten har utstedt, inntil Byrået har truffet en beslutning i samsvar med vedlegg 2 til denne forordning. 

Medlemsstatene skal underrette Byrået om utstedelsen av slike driftstillatelser eller tilsvarende dokumenter. 

Etter den datoen Byrået treffer en beslutning om den berørte tredjestatsoperatøren, eller etter et tidsrom på høyst 30 måneder 

etter at denne forordning trer i kraft, avhengig av hva som inntreffer først, skal medlemsstaten ikke lenger foreta en 

sikkerhetsvurdering av denne tredjestatsoperatøren i samsvar med nasjonal lovgivning når den utsteder driftstillatelser. 

3.  Tredjestatsoperatører som på ikrafttredelsesdatoen innehar en driftstillatelse eller et tilsvarende dokument, skal inngi en 

søknad om tillatelse til Byrået senest seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. Søknaden skal inneholde 

opplysninger om alle driftstillatelser som er utstedt av en medlemsstat. 

4.  Byrået skal ved mottak av søknaden vurdere om tredjestatsoperatøren oppfyller gjeldende krav. Vurderingen skal være 

avsluttet senest 30 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 29. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 1 

DEL-TCO 

TREDJESTATSOPERATØRER 

AVSNITT I 

Generelle krav 

TCO.100 Virkeområde 

I dette vedlegg (heretter kalt «del-TCO») fastsettes kravene som skal oppfylles av en tredjestatsoperatør som utfører 

kommersiell lufttransport til, innenfor eller fra det territorium som omfattes av traktatens bestemmelser. 

TCO.105 Samsvarskriterier 

a)  En tredjestatsoperatør kan benytte alternative samsvarskriterier til de akseptable samsvarskriteriene Byrået har vedtatt, for å 

sikre samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008(1) og del-TCO. 

b)  Dersom en tredjestatsoperatør som er underlagt sertifisering, ønsker å bruke alternative samsvarskriterier i stedet for de 

akseptable samsvarkriteriene vedtatt av Byrået for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og del-TCO, skal 

den før den gjennomfører disse, gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene. Beskrivelsen skal 

inneholde eventuelle revisjoner av håndbøker eller prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som viser at 

gjennomføringsreglene overholdes. 

 Tredjestatsoperatøren kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene med forbehold om en forhåndsgodkjenning fra 

Byrået og etter å mottatt underretningen som fastsatt i ART.105 i vedlegg 2 (heretter kalt «del-ART»). 

TCO.110 Risikoreduserende tiltak 

a)  Når operatørstaten eller registreringsstaten har meldt avvik fra ICAO-standarder som Byrået har fastslått i samsvar med 

ART.200 bokstav d) i del-ART, kan tredjestatsoperatøren foreslå risikoreduserende tiltak for å oppnå samsvar med del-

TCO. 

b)  Tredjestatsoperatøren skal overfor Byrået påvise at disse tiltakene sikrer et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som oppnås 

med den standarden som det er meldt om avvik fra. 

TCO.115 Tilgang 

a)  Tredjestatsoperatøren skal sikre at enhver person med fullmakt fra Byrået eller den medlemsstaten på hvis territorium et av 

tredjestatens luftfartøyer har landet, får tillatelse til å gå om bord på dette luftfartøyet, når som helst og med eller uten 

forhåndsvarsel, for å 

1)  kontrollere dokumentasjon og håndbøker som skal medbringes om bord, og for å gjennomføre inspeksjoner for å sikre 

samsvar med del-TCO, eller 

2)  gjennomføre inspeksjoner på bakken som nevnt i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2). 

b)  Tredjestatsoperatøren skal sikre at enhver person med fullmakt fra Byrået gis tilgang til alle dens lokaler eller dokumenter i 

tilknytning til dens virksomhet, herunder eventuell virksomhet som er satt ut til underleverandør, for å kontrollere samsvar 

med del-TCO.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1). Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 6/2013 (EUT L 4 av 9.1.2013, s. 34). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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AVSNITT II 

Luftfartsoperasjoner 

TCO.200 Generelle krav 

a)  Tredjestatsoperatøren skal følge 

1)  gjeldende standarder i vedleggene til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, særlig vedlegg 1 (Personsertifikater), 

2 (Lufttrafikkregler), 6 (Drift av luftfartøyer, del I (Internasjonal kommersiell lufttransport – Fly) eller del III 

(Internasjonale operasjoner – Helikoptre)), alt etter hva som er relevant, 8 (Luftfartøyers luftfartsdyktighet), 18 (Farlig 

gods) og 19 (Sikkerhetsstyring), 

2)  de risikoreduserende tiltakene som Byrået har godkjent i samsvar med ART.200 bokstav d), 

3)  de relevante kravene i del-TCO og 

4)  gjeldende lufttrafikkregler i Unionen. 

b)  Tredjestatsoperatøren skal sikre at et luftfartøy som flyr til, innenfor eller fra det territorium som omfattes av traktatens 

bestemmelser, flys i samsvar med 

1)  dets godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) og tilknyttede driftsspesifikasjoner og 

2)  tillatelsen utstedt i samsvar med denne forordning samt omfanget av og de rettighetene som er fastsatt i de tilknyttede 

spesifikasjonene. 

c)  Tredjestatsoperatøren skal sikre at et luftfartøy som flyr til, innenfor eller fra Unionen, har et luftdyktighetsbevis (CofA) 

utstedt eller validert av 

1)  registreringsmedlemsstaten eller 

2)  operatørstaten, forutsatt at operatørstaten og registreringsstaten har inngått en avtale i henhold til artikkel 83a i 

konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, der ansvaret for utstedelse av luftdyktighetsbevis overdras. 

d)  Tredjestatsoperatøren skal på anmodning framlegge for Byrået alle opplysninger som er relevante for å bekrefte samsvar 

med del-TCO. 

e)  Uten at det berører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1), skal tredjestatsoperatøren uten unødig 

opphold underrette Byrået om alle ulykker som definert i ICAO vedlegg 13 som berører luftfartøyer som er omfattet av 

dens AOC. 

TCO.205 Navigasjons-, kommunikasjons- og overvåkingsutstyr 

Tredjestatsoperatører som foretar operasjoner i luftrommet over det territorium som omfattes av traktatens bestemmelser, skal 

utstyre sitt luftfartøy med og drive dette navigasjons-, kommunikasjons- og overvåkingsutstyret som kreves i det luftrommet. 

TCO.210 Dokumentasjon, håndbøker og registreringer som skal medbringes 

Tredjestatsoperatøren skal sikre at all dokumentasjon og alle håndbøker og registreringer som må medbringes om bord, er 

gyldige og oppdaterte. 

TCO.215 Framlegging av dokumentasjon, håndbøker og registreringer 

Fartøysjefen skal innen en rimelig frist etter å ha blitt anmodet om det av en person bemyndiget av Byrået eller vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der luftfartøyet har landet, framlegge for denne personen den dokumentasjon og de håndbøker 

og registreringer som må medbringes om bord.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 
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AVSNITT III 

Tillatelser for tredjestatsoperatører 

TCO.300 Søknad om en tillatelse 

a)  Før en tredjestatsoperatør utfører kommersiell lufttransport i henhold til del-TCO, skal vedkommende søke om og oppnå en 

tillatelse utstedt av Byrået. 

b)  En søknad om tillatelse skal 

1)  inngis minst 30 dager før planlagt driftsstart, og 

2)  utarbeides i en form og på en måte som fastsettes av Byrået. 

c)  Uten at det berører gjeldende bilaterale avtaler, skal søkeren framlegge for Byrået alle opplysninger som er nødvendige for 

å vurdere om den planlagte driften vil bli foretatt i samsvar med gjeldende krav i TCO.200 bokstav a). Disse opplysningene 

skal omfatte 

1)  korrekt utfylt søknad, 

2)  søkerens offisielle navn, firma, besøksadresse og postadresse, 

3)  en kopi av søkerens AOC og tilknyttede driftsspesifikasjoner eller et tilsvarende dokument som bevitner innehaverens 

evne til å gjennomføre den planlagte driften, og som er utstedt av operatørstaten, 

4)  søkerens nåværende stiftelsesdokument eller foretaksregistrering eller et tilsvarende dokument utstedt av 

foretaksregisteret i den staten der søkeren har sitt hovedforetak, 

5)  driftens planlagte startdato, type og geografiske områder. 

d)  Byrået kan ved behov anmode om ytterligere, relevant dokumentasjon, håndbøker eller særlige godkjenninger utstedt eller 

godkjent av operatør- eller godkjenningsstaten. 

e)  For de luftfartøyer som ikke er registrert i operatørstaten, kan Byrået anmode om 

1)  nærmere opplysninger om leieavtalen for hvert luftfartøy som drives på denne måten, og 

2)  eventuelt en kopi av avtalen mellom operatørstaten og registreringsstaten i henhold til artikkel 83a i konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart som luftfartøyet omfattes av. 

TCO.305 Ikke-regelbundne flyginger – engangs underretning 

a)  Som unntak fra TCO.300 bokstav a) kan en tredjestatsoperatør foreta luftambulanseflyginger eller en ikke-regelbundet 

flyging eller en serie ikke-regelbundne flyginger for å dekke et uforutsett, umiddelbart og presserende driftsbehov uten å 

oppnå tillatelse på forhånd, forutsatt at operatøren 

1)  underretter Byrået før den planlagte datoen for den første flygingen i en form og på en måte som fastsettes av Byrået, 

2)  ikke er underlagt et driftsforbud i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005(1), og 

3)  søker om en tillatelse innen ti virkedager etter underretning ble gitt Byrået i henhold til TCO.300. 

b)  Flygingen(e) angitt i underretningen i bokstav a) nr. 1 kan foretas i et tidsrom på høyst seks fortløpende uker etter at 

underretning ble gitt eller fram til Byrået har truffet en beslutning om søknaden i samsvar med del-ART, avhengig av hva 

som inntreffer først. 

c)  En operatør kan gi underretning én gang hver 24. måned.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over 

luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende 

luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15). 
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TCO.310 Rettigheter for innehaveren av en tillatelse 

En operatørs rettigheter skal angis i spesifikasjonene til tillatelsen, og skal ikke overstige de rettighetene som er gitt av 

operatørstaten. 

TCO.315 Endringer 

a)  For alle andre endringer enn dem som er vedtatt i henhold til ART.210 bokstav c) som berører vilkårene for en tillatelse 

eller tilknyttede spesifikasjoner, kreves det en forhåndstillatelse fra Byrået. 

b)  Tredjestatsoperatøren skal inngi søknaden om forhåndstillatelse fra Byrået minst 30 dager før datoen for gjennomføring av 

den planlagte endringen. 

 Tredjestatsoperatøren skal framlegge for Byrået opplysningene nevnt i TCO.300, begrenset til endringens omfang. 

 Etter at en søknad om en endring er inngitt, skal tredjestatsoperatøren utøve virksomhet på vilkårene fastsatt av Byrået i 

henhold til ART.225 bokstav b). 

c)  Alle endringer som ikke krever forhåndstillatelse i samsvar med ART.210 bokstav c), skal meldes til Byrået før endringen 

finner sted. 

TCO.320 Fortsatt gyldighet 

a)  Operatørens tillatelse skal fortsette å være gyldig forutsatt at: 

1)  Tredjestatsoperatøren fortsetter å oppfylle de relevante kravene i del-TCO. Bestemmelsene om håndtering av avvik i 

henhold til TCO.325 skal også tas i betraktning. 

2)  AOC eller et tilsvarende dokument utstedt av operatørstaten samt eventuelle tilknyttede driftsspesifikasjoner er gyldige. 

3)  Byrået gis tilgang til tredjestatsoperatøren som angitt i TCO.115. 

4)  Tredjestatsoperatøren er ikke underlagt driftsforbud i henhold til forordning (EC) nr. 2111/2005. 

5)  Tillatelsen er ikke tilbakelevert, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

6)  Tredjestatsoperatøren har foretatt minst én flyging hver 24. kalendermåned til, innenfor eller fra det territorium som 

omfattes av traktatens bestemmelser, i henhold til tillatelsen. 

b)  Dersom tillatelsen gis avkall på eller tilbakekalles, skal den leveres tilbake til Byrået. 

TCO.325 Avvik 

Etter mottak av underretning om avvik i henhold til ART.230 som Byrået har påvist, skal tredjestatsoperatøren 

a)  finne den opprinnelige årsaken til manglende samsvar, 

b)  utarbeide en plan for korrigerende tiltak for å utbedre den opprinnelige årsaken til manglende samsvar innen en rimelig frist 

og framlegge den for Byrået, 

c)  vise at det korrigerende tiltaket er gjennomført til Byråets tilfredshet, innen en frist avtalt med Byrået i henhold til i 

ART.230 bokstav e) nr. 1. 

 _____   
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VEDLEGG 2 

DEL-ART 

MYNDIGHETSKRAV I FORBINDELSE MED TILLATELSER TIL TREDJESTATSOPERATØRER 

AVSNITT I 

Generelt 

ART.100 Virkeområde 

I dette vedlegg («del-ART») fastsettes administrative krav som medlemsstatene og Byrået skal følge, særlig med hensyn til 

a)  utstedelse, vedlikehold, endring, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av tillatelser til 

tredjestatsoperatører som utfører kommersiell lufttransport, samt 

b)  overvåking av disse operatørene. 

ART.105 Alternative samsvarskriterier 

Byrået skal vurdere alle alternative samsvarskriterier som er foreslått av en tredjestatsoperatør i samsvar med TCO.105 

bokstav b), ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som nødvendig, foreta en inspeksjon av 

tredjestatsoperatøren. 

Når Byrået mener at de alternative samsvarskriteriene er i samsvar med del-TCO, skal det uten unødig opphold underrette 

søkeren som at de alternative samsvarkriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens tillatelse i samsvar med dette. 

ART.110 Utveksling av opplysninger 

a)  Byrået skal underrette Kommisjonen og medlemsstatene når det 

1)  avviser en søknad om en tillatelse, 

2)  av sikkerhetshensyn pålegger en begrensning av, midlertidig opphever eller tilbakekaller en tillatelse. 

b)  Byrået skal innen én virkedag etter mottak underrette medlemsstatene om underretninger det har mottatt i samsvar med 

TCO.305. 

c)  Byrået skal regelmessig stille til rådighet for medlemsstatene en ajourført liste over tillatelser det har utstedt, begrenset, 

endret, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

d)  Medlemsstatene skal underrette Byrået når de har til hensikt å treffe et tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning  

(EF) nr. 2111/2005. 

ART.115 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Byrået skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir tilstrekkelig lagring av, tilgang til og pålitelig 

sporing av opplysninger om 

1)  personellets opplæring, kvalifikasjoner og godkjenning, 

2)  utstedte tillatelser til eller underretninger fra tredjestatsoperatører, 

3)  framgangsmåter for å gi tillatelser og om fortløpende overvåking av godkjente tredjestatsoperatører,  
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4)  avvik, avtalte korrigerende tiltak og dato for avslutning av tiltak, 

5)  vedtatte håndhevingstiltak, herunder bøter som Byrået har innkrevd i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008, 

6)  gjennomføring av korrigerende tiltak som Byrået har pålagt i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008, 

7)  bruken av fleksibilitetsbestemmelser i samsvar med artikkel 18 bokstav d) i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  All dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år, med forbehold om gjeldende personvernlovgivning. 

AVSNITT II 

Tillatelse, overvåking og håndheving 

ART.200 Framgangsmåte for førstegangsvurdering – generelt 

a)  Når Byrået mottar en søknad om en tillatelse i samsvar med TCO.300, skal det vurdere tredjestatsoperatørens samsvar med 

gjeldende krav i del-TCO. 

b)  Førstegangsvurderingen skal være avsluttet innen 30 dager etter at søknaden er mottatt eller 30 dager før planlagt driftsstart, 

avhengig av som inntreffer sist. 

 Når førstegangsvurderingen krever en ytterligere vurdering eller en revisjon, skal vurderingsperioden forlenges så lenge den 

ytterligere vurderingen eller revisjonen varer. 

c)  Førstegangsvurderingen skal bygge på 

1)  dokumentasjon og data framlagt av tredjestatsoperatøren, 

2)  relevante opplysninger om tredjestatsoperatørens sikkerhetsytelse, herunder rapporter fra inspeksjoner på bakken, 

opplysninger meldt inn i samsvar med ARO.RAMP.145 bokstav c), anerkjente bransjestandarder, ulykkesstatistikk og 

håndhevingstiltak som er truffet av en tredjestat, 

3)  relevante opplysninger om operatør- eller registreringsstatens tilsynsevne, herunder resultatet av revisjoner som  

er gjennomført i henhold til internasjonale avtaler eller statlige programmer for sikkerhetsvurdering, og 

4)  beslutninger og undersøkelser i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 eller samråd i henhold til forordning (EF) 

nr. 473/2006(1). 

d)  Byrået skal i samråd med medlemsstatene fastsette de ICAO-standardene som det kan godta risikoreduserende tiltak for 

dersom operatør- eller registreringsstaten har meldt et avvik fra ICAO. Byrået skal godta risikoreduserende tiltak når det er 

overbevist om at disse tiltakene sikrer et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som oppnås med den standarden som det er meldt 

om avvik fra. 

e)  Når Byrået ikke kan oppnå en tilstrekkelig grad av tillit til tredjestatsoperatøren og/eller operatørstaten  

i førstegangsvurderingen, skal det 

1)  avvise søknaden når resultatet av vurderingen tyder på at ytterligere vurdering ikke vil føre til at det utstedes en 

tillatelse, eller 

2)  foreta ytterligere vurderinger i det omfang som er nødvendig for å fastslå at den planlagte driften vil utføres i samsvar 

med gjeldende krav i del-TCO.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8.) 



22.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/295 

 

ART.205 Framgangsmåte for førstegangsvurdering – tredjestatsoperatører som er underlagt driftsforbud 

a)  Etter å ha mottatt en søknad om tillatelse fra en operatør som er underlagt driftsforbud eller en driftsbegrensning i henhold 

til forordning (EF) nr. 2111/2005, skal Byrået anvende den relevante framgangsmåten for vurdering beskrevet i ART.200. 

b)  Når operatøren er underlagt driftsforbud fordi operatørstaten ikke fører tilstrekkelig tilsyn, skal Byrået underrette 

Kommisjonen for ytterligere vurdering av operatøren og operatørstaten i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

c)  Byrået skal foreta en revisjon når 

1)  tredjestatsoperatøren samtykker i å bli revidert, 

2)  resultatet av vurderingene nevnt i bokstav a) og b) tyder på at det er en mulighet for at revisjonen vil gi et positivt 

resultat, og 

3)  revisjonen kan foretas i tredjestatsoperatørens lokaler uten noen risiko for at sikkerheten til Byråets personale settes i 

fare. 

d)  Revisjonen av tredjestatsoperatøren kan omfatte en vurdering av operatørstatens tilsyn med operatøren når det er bevis på 

vesentlige mangler ved tilsynet med søkeren. 

e)  Byrået skal underrette Kommisjonen om resultatet av revisjonen. 

ART.210 Utstedelse av en tillatelse 

a)  Byrået skal utstede tillatelsen, herunder de tilknyttede spesifikasjonene, som fastsatt i tillegg I og II når 

1)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren innehar et gyldig AOC eller et tilsvarende dokument og tilknyttede 

driftsspesifikasjoner utstedt av operatørstaten, 

2)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren er bemyndiget av operatørstaten til å foreta flyginger til EU, 

3)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren har påvist 

i)  samsvar med gjeldende krav i del-TCO, 

ii)  åpen, tilstrekkelig og rettidig kommunikasjon som oppfølging av en ytterligere vurdering og/eller revisjon foretatt 

av Byrået, alt etter hva som er relevant, og 

iii)  et rettidig og vellykket korrigerende tiltak som oppfølging av et eventuelt fastslått tilfelle av manglende samsvar, 

4)  det ikke er bevis for vesentlige mangler i operatør- eller registreringsstatens evne til å sertifisere og føre tilsyn med 

operatøren og/eller luftfartøyet i samsvar med gjeldende ICAO-standarder og 

5)  søkeren ikke er underlagt driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

b)  Tillatelsen skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. 

 De rettigheter og omfanget av den virksomheten som tredjestatsoperatøren har tillatelse til å utøve, skal angis i 

spesifikasjonene som er knyttet til tillatelsen. 

c)  Byrået skal i samråd med tredjestatsoperatøren fastsette omfanget av de endringer hos tredjestatsoperatøren som ikke krever 

forhåndstillatelse.  
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ART.215 Overvåking 

a)  Byrået skal vurdere 

1)  om de tredjestatsoperatørene det har bemyndiget, fortsatt overholder gjeldende krav i del-TCO, 

2)  gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak som Byrået har pålagt i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

b)  Vurderingen skal 

1)  ta hensyn til sikkehetsrelevant dokumentasjon og data framlagt av tredjestatsoperatøren, 

2)  ta hensyn til relevante opplysninger om tredjestatsoperatørens sikkerhetsnivå, herunder rapporter fra inspeksjoner på 

bakken, opplysninger meldt i samsvar med ARO.RAMP.145 bokstav c), anerkjente bransjestandarder, ulykkesstatistikk 

og håndhevingstiltak som er truffet av en tredjestat, 

3)  ta hensyn til relevante opplysninger om operatør- eller registreringsstatens tilsynsevne, herunder resultatet av revisjoner 

som er gjennomført i henhold til internasjonale konvensjoner eller statlige programmer for sikkerhetsvurdering,  

4)  ta hensyn til beslutninger og undersøkelser i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 eller samråd i henhold til 

forordning (EF) nr. 473/2006, 

5)  ta hensyn til eventuelle tidligere vurderinger eller revisjoner, og 

6)  gi Byrået nødvendig dokumentasjon dersom det kreves ytterligere tiltak, herunder tiltakene fastsatt i ART.235. 

c)  Omfanget av overvåkingen fastsatt i bokstav a) og b) skal fastsettes på grunnlag av resultatene av tidligere godkjennings- 

og/eller overvåkingsvirksomhet. 

d)  Dersom det på grunnlag av tilgjengelige opplysninger mistenkes at tredjestatsoperatørens sikkerhetsnivå og/eller 

operatørstatens tilsynsevne har sunket til under de gjeldende standardene i vedleggene til konvensjonen om internasjonal 

sivil luftfart, skal Byrået foreta ytterligere vurderinger i det omfang som er nødvendig for å fastslå om den planlagte driften 

vil bli foretatt i samsvar med de gjeldende kravene i del-TCO. 

e)  Byrået skal samle inn og behandle alle sikkerhetsopplysninger som anses å være av betydning for overvåkingen. 

ART.220 Overvåkingsprogram 

a)  Byrået skal opprette og vedlikeholde et overvåkingsprogram som omfatter den virksomheten som kreves i ART.215 og 

eventuelt i ARO.RAMP. 

b)  Overvåkingsprogrammet skal utarbeides idet det tas hensyn til resultatene av godkjennings- og/eller 

overvåkingsvirksomheten. 

c)  Byrået skal foreta en gjennomgåelse av tredjestatsoperatører med et intervall på høyst 24 måneder. 

 Intervallet kan forkortes dersom det er tegn på at tredjestatsoperatørens sikkerhetsnivå og/eller operatørstatens tilsynsevne 

kan ha sunket til under de gjeldende standardene i vedleggene til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart. 

 Byrået kan forlenge intervallet til høyst 48 måneder dersom det i løpet av den forrige overvåkingsperioden har fastslått at 

1)  det ikke er noen tegn på at operatørstatens tilsynsmyndighet ikke fører effektivt tilsyn med operatører som omfattes av 

dens tilsynsansvar, 

2)  tredjestatsoperatøren har løpende og rettidig meldt endringer omhandlet i TCO.315,  
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3)  det ikke er konstatert avvik på nivå 1, omhandlet i ART230 bokstav b), og 

4)  alle korrigerende tiltak er gjennomført innenfor den fristen som er fastsatt eller forlenget av Byrået i henhold til 

ART.230 bokstav e) nr. 1. 

d)  Overvåkingsprogrammet skal omfatte registreringer av datoene for overvåkingsvirksomhet, herunder møter. 

ART.225 Endringer 

a)  Når Byrået mottar en søknad om endring som krever forhåndstillatelse, skal det anvende den relevante framgangsmåten 

beskrevet i ART.200, begrenset til endringens omfang. 

b)  Byrået skal fastsette vilkårene for tredjestatsoperatørens virksomhet innenfor rammen av tillatelsen mens endringen pågår, 

med mindre Byrået bestemmer at tillatelsen må oppheves midlertidig. 

c)  For endringer som ikke krever forhåndstillatelse, skal Byrået vurdere opplysningene i underretningen som 

tredjestatsoperatøren har sendt inn i samsvar med TCO.315 for å kontrollere samsvar med gjeldende krav. Ved manglende 

samsvar skal Byrået 

1)  underrette tredjestatsoperatøren om det manglende samsvaret og anmode om et revidert forslag for å oppnå samsvar, og 

2)  ved avvik på nivå 1 eller nivå 2 handle i samsvar med ART.230 og eventuelt ART.235. 

ART.230 Avvik og korrigerende tiltak 

a)  Byrået skal ha et system for å analysere avvik for å fastslå deres betydning for sikkerheten. 

b)  Byrået skal fastslå avvik på nivå 1 når det påvises betydelig mangel på samsvar med gjeldende krav i forordning (EF)  

nr. 216/2008 og del-TCO eller med vilkårene for en tillatelse, og dette senker sikkerhetsnivået eller setter flysikkerheten i 

alvorlig fare. 

 Avvik på nivå 1 skal omfatte, men er ikke begrenset til, 

1)  at Byrået ikke gis adgang til tredjestatsoperatørens anlegg som fastsatt i TCO.115 bokstav b) i vanlig arbeidstid og etter 

en skriftlig anmodning, 

2)  gjennomføring av endringer som krever forhåndstillatelse uten å ha fått en tillatelse som fastsatt i ART.210, 

3)  at tillatelsen er oppnådd eller dens gyldighet opprettholdt ved forfalskning av innsendt underlagsdokumentasjon, 

4)  bevis på forsømmelse eller svikefull bruk av tillatelsen. 

c)  Byrået skal fastslå avvik på nivå 2 når det påvises mangel på samsvar med gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og 

del-TCO eller med vilkårene for en tillatelse, som kan kunne senke sikkerhetsnivået eller setter flysikkerheten i fare. 

d)  Når det i forbindelse med overvåking påvises et avvik, skal Byrået, uten at det berører eventuelle ytterligere tiltak som 

kreves etter forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, underrette tredjestatsoperatøren skriftlig om 

avviket og kreve at det treffes korrigerende tiltak for å fjerne eller utbedre den opprinnelig årsaken, slik at det påviste 

avviket ikke oppstår igjen.  
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e)  Ved avvik på nivå 2 skal Byrået 

1)  gi tredjestatsoperatøren en frist for gjennomføring av korrigerende tiltak som er tilpasset avvikets art. Ved fristens 

utløp, og alt etter avvikets art, kan byrået forlenge fristen, forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan nummer to 

for korrigerende tiltak som Byrået har godkjent, og 

2)  vurdere tredjestatsoperatørens forslag til plan for korrigerende tiltak og gjennomføring. Dersom det i vurderingen 

konkluderes med at planen inneholder en analyse av opprinnelige årsaker og tiltak for å fjerne eller utbedre de 

opprinnelige årsakene på en effektiv måte slik at det ikke oppstår manglende samsvar igjen, skal planen for 

korrigerende tiltak og gjennomføring godtas. 

 Når en tredjestatsoperatør unnlater å framlegge en akseptabel plan for korrigerende tiltak nevnt i ART.230 bokstav e)  

nr. 1, eller å iverksette det korrigerende tiltaket innen den fristen som er godtatt eller forlenget av Byrået, skal avviket anses 

som et avvik på nivå 1 og tiltak treffes som fastsatt i ART235 bokstav a). 

f)  Byrået skal registrere og underrette operatør- eller eventuelt registreringsstaten om alle avvik det har påvist. 

ART.235 Begrensning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av tillatelser 

a)  Uten at det berører eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, skal Byrået treffe tiltak for å begrense eller midlertidig oppheve 

tillatelsen ved 

1)  avvik på nivå 1, 

2)  dokumenterbare bevis for at operatør- eller eventuelt registreringsstaten ikke er i stand til å sertifisere og føre tilsyn med 

operatøren og/eller luftfartøyet i samsvar med gjeldende ICAO-standarder, eller 

3)  tredjestatsoperatøren omfattes av et tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

b)  En tillatelse kan midlertidig oppheves i en periode på høyst seks måneder. På slutten av seksmånedersperioden kan Byrået 

forlenge den midlertidige opphevingen i ytterligere tre måneder. 

c)  Begrensningen eller den midlertidige opphevingen skal avsluttes når Byrået er overbevist om at tredjestatsoperatøren 

og/eller operatørstaten har truffet vellykkede korrigerende tiltak. 

d)  Ved vurdering av om en midlertidig oppheving skal avsluttes, skal Byrået foreta en revisjon av tredjestatsoperatøren når 

vilkårene i ART.205 bokstav c) er oppfylt. Dersom den midlertidige opphevingen skyldes vesentlige mangler i operatør- 

eller eventuelt registreringsstatens tilsyn med søkeren, kan revisjonen omfatte en vurdering for å fastslå om disse manglene 

er blitt utbedret. 

e)  Byrået skal tilbakekalle tillatelsen når 

1)  fristen nevnt i bokstav b) har utløpt, eller 

2)  tredjestatsoperatøren er blir underlagt driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

f)  Dersom en tredjestatsoperatør etter en begrensning nevnt i bokstav a) pålegges en driftsbegrensning i samsvar med 

forordning (EF) nr. 2111/2005, skal Byrået opprettholde denne begrensningen inntil driftsbegrensningen er trukket tilbake. 

 _____  
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Tillegg I 

 EASA logo TILLATELSE 

Typer drift: Kommersiell lufttransport (CAT) 

Tillatelse(1):  Operatørens navn: 

Handelsnavn(2): 

Operatørstat(3): 

Nr. på AOC eller tilsvarende dokument:  

Denne tillatelsen bekrefter at ……………(4) oppfyller kravene i Del-TCO og har rett til å søke om individuelle driftstillatelser eller 

tilsvarende dokumenter for å utføre kommersiell lufttransport til, innenfor eller fra det territorium som omfattes av traktatens bestemmelser, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i den nyeste utgaven av spesifikasjonene, offentliggjort elektronisk.  

Denne tillatelsen kan benyttes til å søke om individuelle driftstillatelser(5). 

Denne tillatelsen er gyldig så lenge den bemyndigede operatøren fortsatt oppfyller kravene i del-TCO.  

Med forbehold om at foregående vilkår er oppfylt, forblir denne tillatelsen gyldig, med mindre tillatelsen eller godkjenningssertifikatet for 

luftfartsselskap utstedt av operatørens hjemstat ikke gis avkall på, midlertidig oppheves eller tilbakekalles.  

Utstedelsesdato(6): Navn og underskrift(7): 

Tittel:  

(1)  Tillatelsens referansenummer som utstedt av Byrået. 

(2)  Operatørens handelsnavn, dersom det er forskjellig. Sett inn «DBA» («Doing Business As») før handelsnavnet.  

(3)  Sett inn navnet på operatørens hjemstat.  

(4)  Operatørens registrerte navn. 

(5)  I tillegg til tillatelsen må individuelle driftstillatelser eller tilsvarende dokumenter i tilknytning til «trafikkrettigheter» innenfor rammen 

av avtaler mellom EUs medlemsstater og tredjestater innhentes fra EUs medlemsstater før planlagt driftsstart.  

(6)  Tillatelsens utstedelsesdato (dd.mm.yyyy). 

(7)  EASA-representantens tittel, navn og underskrift.  
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Tillegg II 

SPESIFIKASJON tilknyttet TCO-tillatelsen 

(med forbehold om godkjente vilkår i AOC og tilknyttede driftsspesifikasjoner) 

EASA 

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

Tillatelse(1): .................................................................  Dato(2):  ...............................................................................................................  

Operatørens navn(3): ...................................................  Spesifikasjoner:  ...................................................................................................  

Handelsnavn:  ................................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................................................  

Luftfartøymodell(4):  

Merk: Godkjente registreringsmerker er oppført i Byråets elektroniske publikasjon. 

Typer drift:  

Kommersiell lufttransport 

Passasjerer Last Annet(5):  ....................................................  

Særlige begrensninger(6) 

SÆRLIGE TILLATELSER JA NEI SPESIFIKASJON(7) MERKNADER 

Farlig gods     

Operasjoner i dårlig sikt 

Start 

Innflyging og landing 

  RVR(8): ....… m 

CAT(9): ....… 

DH: ...… ft RVR: ...… m 

 

RVSM(10)    Ikke relevant     

ETOPS(11)   Ikke relevant   Lengste omdirigeringstid(12): ...… min  

Navigasjonsspesifikasjoner for PBN-

operasjoner 

    

Annet(13)     

(1) Sett inn nummeret på tilknyttet operatørtillatelse. 

(2)  Utstedelsesdato for driftsspesifikasjoner (dd.mm.yyyy).  

(3) Operatørens registrerte navn og operatørens handelsnavn, dersom de er forskjellige.  

(4) Sett inn CAST- (Commercial Aviation Safety Team) eller ICAO-betegnelsen for luftfartøyets varemerke, modell og serie, eller 

referanseserie, dersom en serie har fått en betegnelse (f.eks. Boeing-737-3K2 eller Boeing-777-232). CAST/ICAO-taksonomien er 

tilgjengelig på http://www.intlaviantionstandards.org/ 
(5)  Angi andre transporttyper (f.eks. ambulanseflyging).  

(6) Angi gjeldende særlige begrensninger (f.eks. bare VFR, bare dag osv.)  

(7)  Angi de minst strenge kriteriene for hver godkjenning eller godkjenningstype (med relevante kriterier).  

(8)  Sett inn godkjent minste rullebanesikt ved start, i meter. Det kan brukes én linje per godkjenning dersom det gis forskjellige 

godkjenninger.  

(9)  Sett inn gjeldende kategori av presisjonsinnflyging (CAT II, IIIA, IIIB eller IIIC). Sett inn minste rullebanesikt i meter og 

beslutningshøyde i fot. Bruk én linje for hver oppførte innflygingskategori.  
(10)  Ruten «Ikke relevant» (N/A) kan merkes av bare dersom luftfartøyets høyeste skydekkhøyde er under FL 290.  

(11)  Langdistanseflyging (ETOPS) gjelder for øyeblikket bare tomotors luftfartøyer. Derfor kan ruten «Ikke relevant» merkes av dersom 

luftfartøymodellen har flere enn to motorer.  
(12)  Terskeldistansen kan også oppføres (i NM), samt motortypen.  

(13)  Andre tillatelser eller data kan angis her, med én linje (eller én blokk med flere linjer) per tillatelse (f.eks. særlig innflygingstillatelse, 

MNPS, godkjent navigasjonsytelse). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/28/EU 

av 25. oktober 2012 

om ein viss tillaten bruk av hitteverk(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62 og 114, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale 

parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Offentleg tilgjengelege, utdanningsinstitusjonar og 

museum og likeins arkiv, film- eller lydarvinstitusjonar 

og allmennkringkastingsføretak som er etablerte i 

medlemsstatane, er i ferd med å gjennomføre ei 

omfattande digitalisering av samlingane eller arkiva sine 

for å skipe europeiske digitale bibliotek. Dei medverkar 

til å ta vare på og spreie den europeiske kulturarven, 

noko som òg er viktig for å skipe europeiske digitale 

bibliotek, som til dømes Europeana. Teknologi som vert 

nytta til massedigitalisering av prenta materiale og til 

søking og indeksering, aukar forskingsverdien av 

biblioteksamlingane. Skiping av store nettbaserte biblio-

tek lettar bruken av elektroniske søkje- og oppdagings-

verktøy som gjev nye kjelder til oppdaging for forskarar 

og akademikarar som elles måtte ha nøgd seg med meir 

tradisjonelle og analoge søkjemetodar. 

2) Behovet for å fremje fri utveksling av kunnskap og 

nyskaping i den indre marknaden utgjer ein viktig del av 

Europa 2020-strategien, slik det er gjort greie for i 

meldinga frå Kommisjonen om Europa 2020: ein 

strategi for intelligent og berekraftig vekst for alle, der 

utvikling av ein digital dagsorden for Europa er eit av 

hovudinitiativa. 

3) Av meldinga frå Kommisjonen om ein digital dagsorden 

for Europa går det fram at eit av dei grunnleggjande 

tiltaka i denne digitale dagsordenen går ut på å skape ei 

rettsleg ramme som kan lette digitalisering og spreiing 

av såkalla hitteverk, det vil seie verk og anna verna 

arbeid som har vern gjennom opphavsrett eller 

nærståande rettar, men der rettshavaren ikkje er 

identifisert, eller der rettshavaren er identifisert, men 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 27.10.2012,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII 

(Opphavsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 21 av 7.4.2016, s. 38.  

(1) TEU C 376 av 22.12.2011, s. 66. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 13. september 2012 (enno ikkje 

kunngjord i TEU) og rådsavgjerd av 4. oktober 2012. 

ikkje lokalisert. Dette direktivet er retta mot det 

særskilde problemet som er knytt til det å fastsetje 

rettsleg at eit verk har status som hitteverk, og dei 

følgjene dette får når det gjeld tillatne brukarar og 

tillaten bruk av verk eller fonogram som vert rekna for å 

vere hitteverk. 

4) Dette direktivet rører ikkje ved særskilde løysingar som 

vert utarbeidde i medlemsstatane for å handtere større 

utfordringar i samband med massedigitalisering, til 

dømes når det gjeld verk som ikkje lenger er til-

gjengelege i handelen. Slike løysingar tek omsyn til det 

særeigne ved ulike typar av innhald og ulike brukarar, 

og byggjer på semje mellom dei aktuelle aktørane. 

Denne haldninga ligg òg til grunn for programfråsegna 

om hovudprinsippa for å digitalisere og stille til 

rådvelde verk som ikkje lenger er i handelen, som vart 

underskriven 20. september 2011 av representantar for 

europeiske bibliotek, opphavsmenn, forleggjarar og 

rettshavarorganisasjonar, og stadfesta av Kommisjonen. 

Dette direktivet rører ikkje ved denne programfråsegna, 

der medlemsstatane og Kommisjonen vert oppmoda til å 

syte for at det vert inngått frivillige avtaler mellom 

brukarar, rettshavarar og organisasjonar som forvaltar 

kollektive rettar til å lisensiere bruken av verk som ikkje 

lenger er i handelen, ettersom desse prinsippa kviler på 

den rettstryggleiken som er naudsynt i ein nasjonal og 

tverrnasjonal samanheng. 

5) Opphavsrett er det økonomiske grunnlaget for den 

kreative industrien, ettersom han stimulerer til 

nyskaping, skapartrong, investering og produksjon. 

Massedigitalisering og spreiing av verk er difor ein måte 

å verne den europeiske kulturarven på. Opphavsrett er 

eit viktig verktøy som sikar at den kreative sektoren vert 

løna for arbeidet sitt. 

6) Rettshavarane sin einerett til eksemplarframstilling av 

verka sine og anna verna arbeid og til å stille dei til 

rådvelde for ålmenta, slik det er harmonisert i medhald 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av  

22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved 

opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjons-

samfunnet(3), gjer det naudsynt med førehandssamtykke 

frå rettshavarane før eit verk eller anna verna arbeid kan 

digitaliserast og stillast til rådvelde for ålmenta. 

7) For hitteverk er det ikkje mogleg å innhente eit slikt 

førehandssamtykke til å framstille eksemplar eller til å 

stille verk til rådvelde for ålmenta. 

8) Medlemsstatane har ulike metodar for å gje eit verk 

status som hitteverk, og dette kan skape vanskar for 

verkemåten til den indre marknaden og for bruken av og 

  

(3) TEF L 167 av 22.6.2001, s. 10. 

2018/EØS/11/38 
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den tverrnasjonale tilgangen til hitteverk. Slike ulike 

metodar kan òg avgrense den frie rørsla for varer og 

tenester med kulturelt innhald. Difor er det viktig å syte 

for ei innbyrdes godkjenning av ein slik status, ettersom 

dette vil gje tilgang til hitteverk i alle medlemsstatane. 

9) Det er naudsynt med ein felles metode for å fastsetje om 

eit verk har status som hitteverk, og for kva som er 

tillaten bruk av hitteverk, særleg for å skape retts-

tryggleik på den indre marknaden når det gjeld bruk av 

hitteverk i offentleg tilgjengelege bibliotek, utdannings-

institusjonar og museum og likeins i arkiv, film- eller 

lydarvinstitusjonar og allmennkringkastingsføretak. 

10) Filmverk eller audiovisuelle verk og fonogram som finst 

i arkiva til allmennkringkastingsføretak og er produserte 

av desse føretaka, omfattar hitteverk. Ettersom kring-

kastingsføretak har ein spesiell posisjon som 

produsentar av fonogram og audiovisuelt materiale, og 

ettersom det er behov for å vedta tiltak som avgrensar 

fenomenet hitteverk i framtida, bør det fastsetjast ein 

sluttdato for bruken av dette direktivet på verk og 

fonogram i arkiva til kringkastingsføretak. 

11) For føremåla med dette direktivet bør filmverk, 

audiovisuelle verk og fonogram som finst i arkiva til 

allmennkringkastingsføretak og er produserte av desse 

føretaka, reknast for å omfatte filmverk, audiovisuelle 

verk og fonogram som er tinga av slike føretak for bruk 

med einerett, anten av desse føretaka eller av andre 

samproduserande allmennkringkastingsføretak. Film-

verk, audiovisuelle verk og fonogram som finst i arkiva 

til allmennkringkastingsføretak, og som ikkje er 

produserte eller tinga av slike føretak, men som desse 

føretaka har fått løyve til å nytte gjennom ei 

lisensavtale, bør ikkje høyre inn under verkeområdet for 

dette direktivet. 

12) Av omsyn til venskapleg internasjonalt samkvem bør 

dette direktivet berre nyttast på verk og fonogram som 

først er vortne utgjevne på territoriet til ein medlemsstat, 

eller, dersom dei ikkje er utgjevne, som først er vortne 

kringkasta på territoriet til ein medlemsstat, eller, 

dersom dei verken er utgjevne eller kringkasta, som med 

samtykke frå rettshavarane er gjorde tilgjengelege for 

ålmenta av dei organisasjonane som er omfatta av dette 

direktivet. I det sistnemnde tilfellet bør dette direktivet 

nyttast berre dersom det er rimeleg å gå ut ifrå at 

rettshavarane ikkje vil motsetje seg den bruken som vert 

tillaten ved dette direktivet. 

13) Før eit verk eller fonogram vert rekna som eit hitteverk, 

bør det i god tru utførast eit omfattande søk etter 

rettshavarane til verket eller fonogrammet, medrekna 

rettshavarar til verk og anna verna arbeid som er knytte 

til eller inngår i verket eller fonogrammet. Medlems-

statane bør kunne fastsetje at slike omfattande søk kan 

utførast av dei organisasjonane som er nemnde i dette 

direktivet, eller av andre organisasjonar. Slike andre 

organisasjonar kan krevje betaling for å utføre eit 

omfattande søk. 

14) Det bør innførast ein harmonisert metode for slike 

omfattande søk, for dermed å sikre eit høgt nivå for vern 

av opphavsretten og nærståande rettar i Unionen. I 

samsvar med dette direktivet bør eit omfattande søk 

innebere søking i kjelder som inneheld opplysningar om 

verka og anna verna arbeid, slik det er fastsett av 

medlemsstaten der det omfattande søket skal utførast. 

Dermed kan medlemsstatane vise til dei retningslinjene 

for omfattande søk som vart vedtekne av ekspertgruppa 

for digitale bibliotek, som vart skipa som ein del av 

i2010-initiativet til digitale bibliotek. 

15) For å unngå dobbeltarbeid bør eit omfattande søk 

utførast i medlemsstaten der verket eller fonogrammet 

først vart utgjeve, eller dersom det ikkje er utgjeve, der 

det først vart kringkasta. For filmverk eller audiovi-

suelle verk med ein produsent som har hovudkontor 

eller vanlegvis er busett i ein medlemsstat, bør det 

omfattande søket utførast i denne medlemsstaten. 

Dersom filmverk eller audiovisuelle verk er samprodu-

serte av produsentar som er etablerte i ulike 

medlemsstatar, bør det omfattande søket utførast i kvar 

av desse medlemsstatane. For verk og fonogram som 

verken er utgjevne eller kringkasta, men som med 

samtykke frå rettshavarane er gjorde tilgjengelege for 

ålmenta av dei organisasjonane som er omfatta av dette 

direktivet, bør det omfattande søket utførast i 

medlemsstaten der organisasjonen som med samtykke 

frå rettshavaren har gjort verket eller fonogrammet 

tilgjengeleg for ålmenta, er etablert. Omfattande søk 

etter rettshavarane til verk og anna verna arbeid som er 

knytte til eller inngår i eit verk eller fonogram, bør 

utførast i medlemsstaten der det omfattande søket etter 

verket eller fonogrammet som inneheld det tilknytte 

eller innarbeidde verket eller anna verna arbeid, er 

utført. Informasjonskjelder som er tilgjengelege i andre 

statar, bør òg nyttast dersom det ligg føre dokumenta-

sjon som tyder på at det finst relevante opplysningar om 

rettshavarane i desse andre statane. Omfattande søk kan 

føre til at det vert skaffa fram ulike typar opplysningar, 

til dømes ein rapport om det utførte søket og om 

søkjeresultatet. Rapporten om utførte søk bør arkiverast 

slik at den organisasjonen som det gjeld, kan 

dokumentere at det er utført eit omfattande søk. 

16) Medlemsstatane bør syte for at dei aktuelle organisa-

sjonane fører register over dei omfattande søka, og at 

resultata av slike søk, særleg funn som tilseier at eit 

verk eller fonogram skal reknast som eit hitteverk slik 

det er definert i dette direktivet, og dessutan opplys-

ningar om statusendringa og om korleis desse organisa-

sjonane nyttar hitteverk, vert samla inn og stilte til 

rådvelde for ålmenta, særleg ved å registrere relevante 

opplysningar i ein nettbasert database. Med tanke på den 

felleseuropeiske dimensjonen, men òg for å unngå 

dobbeltarbeid, bør det utarbeidast føresegner om å skipe 

ein felles nettbasert database i Unionen som inneheld 
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slike opplysningar, og om å gjere opplysningane lett 

tilgjengelege for ålmenta. På denne måten kan både 

rettshavarane og organisasjonane som utfører omfat-

tande søk, enkelt få tilgang til slike opplysningar. 

Databasen kan òg spele ei viktig rolle for å hindre og 

stanse eventuelle krenkingar av opphavsretten, særleg 

dersom hitteverksstatusen til verka og fonogramma 

skulle verte endra. I medhald av forordning (EU)  

nr. 386/2012(1) skal Kontoret for harmonisering i den 

indre marknaden (heretter kalla «Kontoret») ha ansvaret 

for visse oppgåver og aktivitetar som vert finansierte 

med eigne budsjettmidlar, og har som mål å lette og 

støtte aktivitetane til dei nasjonale styresmaktene, den 

private sektoren og institusjonane til Unionen for å 

kjempe mot og førebyggje krenking av immaterialrettar. 

 I medhald av artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i den nemnde 

forordninga går desse oppgåvene særleg ut på å fastsetje 

ordningar som medverkar til å betre den nettbaserte 

utvekslinga av relevante opplysningar mellom sty-

resmaktene i dei aktuelle medlemsstatane, og å fremje 

samarbeidet mellom desse styresmaktene. Difor bør det 

vere Kontoret som opprettar og forvaltar den europeiske 

databasen med opplysningar om hitteverk som er 

nemnde i dette direktivet. 

17) Eit visst verk eller fonogram kan ha fleire rettshavarar, 

og verka og fonogramma kan òg innehalde andre verk 

eller anna verna arbeid. Dette direktivet bør ikkje røre 

ved rettane til identifiserte og lokaliserte rettshavarar. 

Dersom minst éin rettshavar er identifisert og lokalisert, 

bør eit verk eller fonogram ikkje reknast som hitteverk. 

Dei organisasjonane som er omfatta av dette direktivet, 

bør kunne nytte eit verk eller fonogram der ein eller 

fleire av rettshavarane ikkje er identifiserte eller 

lokaliserte, berre dersom dei rettshavarane som er 

identifiserte og lokaliserte, medrekna rettshavarar til 

verk og anna verna arbeid som er knytte til eller inngår i 

verka eller fonogramma, har gjeve dei løyve til å 

framstille eksemplar og stille verket eller fonogrammet 

til rådvelde for ålmenta slik det er nemnt i høvesvis 

artikkel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF. Rettshavarar som 

er identifiserte og lokaliserte, kan gje slikt løyve berre i 

høve til rettar som dei sjølve har, anten fordi rettane er 

deira eigne eller fordi rettane er vortne overførte til dei, 

og dei bør ikkje kunne gje løyve i medhald av dette 

direktivet til noka form for bruk på vegner av 

rettshavarar som ikkje er identifiserte og lokaliserte. Når 

rettshavarar som ikkje tidlegare er vortne identifiserte 

eller lokaliserte, på tilsvarande måte melder seg for å 

gjere krav på retten til verket eller fonogrammet, kan dei 

organisasjonane som er omfatta av direktivet, halde 

fram med å nytte verket eller fonogrammet på lovleg vis 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 386/2012 av  

19. april 2012 om tildeling av oppgåver til Kontoret for 

harmonisering i den indre marknaden (varemerke og mønster) i 

samband med handheving av immaterialrettar, medrekna samling 

av representantar frå den offentlege og private sektoren i eit 

europeisk senter for observasjon av krenking av immaterialrettar 

(TEU L 129 av 16.5.2012, s. 1). 

berre dersom desse rettshavarane gjev løyve til det i 

medhald av direktiv 2001/29/EF, i høve til rettane  

dei har. 

18) Rettshavarar bør ha rett til å oppheve statusen som 

hitteverk dersom dei melder seg for å gjere krav på 

retten til verket eller anna verna arbeid. I medhald av 

dette direktivet bør rettshavarar som opphevar statusen 

som hitteverk for eit verk eller anna verna arbeid, få ein 

rimeleg kompensasjon for bruken av verket eller anna 

verna arbeid, og kompensasjonen skal fastsetjast av 

medlemsstaten der den organisasjonen som nyttar 

hitteverket, er etablert. Medlemsstatane bør sjølve 

kunne avgjere korleis ein slik kompensasjon skal 

utbetalast, og likeins tidspunktet for utbetalinga. Når det 

skal fastsetjast eit mogleg og rimeleg kompensa-

sjonsnivå, bør det mellom anna takast omsyn til dei 

kulturfremjande måla i medlemsstatane, til den ikkje-

kommersielle bruken i dei aktuelle organisasjonane for å 

nå mål som tener dei allmennyttige føremåla deira, til 

dømes for å fremje læring og kulturformidling, og til 

den moglege skaden som rettshavarane kan påførast. 

19) Dersom eit verk eller fonogram ved ein feil vert rekna 

for å vere eit hitteverk som følgje av at søket ikkje var 

omfattande nok, er det likevel mogleg å nytte den 

klageretten som ligg i lovgjevinga til medlemsstatane 

om krenking av opphavsretten, slik det er fastsett i 

samsvar med relevante nasjonale føresegner og unions-

retten. 

20) For å fremje læring og kulturformidling bør medlems-

statane innføre eit unntak eller ei avgrensing i tillegg til 

dei unntaka og avgrensingane som er nemnde i artikkel 

5 i direktiv 2001/29/EF. Eit slikt unntak eller ei slik 

avgrensing skal gjere det mogleg for visse organisa-

sjonar, slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i 

direktiv 2001/29/EF, og for ideelle film- og lydarvinsti-

tusjonar og likeins for allmennkringkastingsføretak, å 

framstille eksemplar og stille hitteverk til rådvelde for 

ålmenta, slik det er fastsett i det nemnde direktivet, på 

det vilkåret at slik bruk er knytt til allmennyttige 

oppgåver, særleg bevaring og restaurering av samlin-

gane deira, medrekna digitale samlingar, og til-

gjengeleggjering av samlingane for kultur- og 

utdanningsføremål. For føremåla med dette direktivet 

bør film- eller lydarvinstitusjonar omfatte organisa-

sjonar som er utpeikte av medlemsstatane til å samle 

inn, katalogisere, ta vare på og restaurere filmar og 

andre audiovisuelle verk eller fonogram som utgjer ein 

del av kulturarven i medlemsstatane. For føremåla med 

dette direktivet bør allmennkringkastingsføretak omfatte 

kringkastingsføretak med eit allment ansvarsområde 

som er tildelt, definert og organisert av kvar med-

lemsstat. Unntaket eller avgrensinga som vert innført 

ved dette direktivet for å gje løyve til bruk av hitteverk, 

rører ikkje ved dei unntaka og avgrensingane som er 

fastsette i artikkel 5 i direktiv 2001/29/EF. Unntaket 

eller avgrensinga kan nyttast berre i visse særskilde 
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tilfelle som ikkje er i strid med normal utnytting av 

verket eller anna verna arbeid, og som ikkje gjer 

urimelege inngrep i dei legitime interessene til 

rettshavaren. 

21) For å stimulere til digitalisering bør dei organisasjonane 

som er omfatta av dette direktivet, kunne generere 

inntekter når dei i høve til eigen bruk og i medhald av 

dette direktivet nyttar hitteverk for å nå mål som tener 

dei allmennyttige føremåla deira, òg innanfor ramma av 

avtaler om offentleg-private partnarskap. 

22)  Digitalisering av den europeiske kulturarven kan 

fremjast gjennom avtalefesta ordningar, og når det gjeld 

bruk som er tillaten i medhald av dette direktivet, 

inneber dette at offentleg tilgjengelege bibliotek, 

utdanningsinstitusjonar og museum og likeins arkiv, 

film- eller lydarvinstitusjonar og allmennkringkastings-

føretak, bør kunne inngå avtaler med kommersielle 

partnarar for å digitalisere hitteverk og stille dei til 

rådvelde for ålmenta. Desse avtalene kan omfatte 

finansielle bidrag frå slike partnarar. Slike avtaler bør 

ikkje leggje restriksjonar på dei organisasjonane som er 

omfatta av direktivet, når det gjeld bruken deira av 

hitteverk, og dei bør ikkje gje kommersielle partnarar 

rett til å nytte eller kontrollere bruken av hitteverka. 

23) For å gje borgarane i Unionen betre tilgang til den 

europeiske kulturarven er det òg naudsynt å syte for at 

hitteverk som er digitaliserte og stilte til rådvelde for 

ålmenta i éin medlemsstat, òg kan stillast til rådvelde for 

ålmenta i andre medlemsstatar. Offentleg tilgjengelege 

bibliotek, utdanningsinstitusjonar og museum, og 

likeins arkiv, film- eller lydarvinstitusjonar og allmenn-

kringkastingsføretak, som nyttar eit hitteverk for å nå 

mål som tener dei allmennyttige føremåla deira, bør 

kunne stille hitteverket til rådvelde for ålmenta i andre 

medlemsstatar. 

24) Dette direktivet rører ikkje ved ordningar i medlems-

statane for forvalting av rettar, til dømes avtalelisensar, 

legalpresumpsjonar om representasjon eller overføring 

av rettar, kollektiv forvalting eller tilsvarande ordningar 

eller ein kombinasjon av desse, mellom anna for 

massedigitalisering. 

25) Ettersom målet for dette direktivet, som er å sikre 

rettstryggleik når det gjeld bruken av hitteverk, ikkje 

kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane og 

difor, på grunn av behovet for samsvarande reglar om 

bruken av hitteverk, betre kan nåast på unionsplan, kan 

Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet 

slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske unionen. I samsvar med prinsippet om 

rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 

artikkelen, går ikkje dette direktivet lenger enn det som 

er naudsynt for å nå dette målet — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  Dette direktivet gjeld visse former for bruk av hitteverk i 

offentleg tilgjengelege bibliotek, utdanningsinstitusjonar og 

museum og likeins i arkiv, film- eller lydarvinstitusjonar og 

allmennkringkastingsføretak som er etablerte i medlemsstatane, 

for å nå mål som tener dei allmennyttige føremåla deira. 

2.  Dette direktivet skal nyttast på 

a)  verk som er utgjevne i form av bøker, journalar, aviser, blad 

eller i anna skriftleg form, og som finst i samlingane til 

offentleg tilgjengelege bibliotek, utdanningsinstitusjonar 

eller museum og likeins i samlingane til arkiv eller til film- 

eller lydarvinstitusjonar, 

b)  filmverk eller audiovisuelle verk og fonogram som finst i 

samlingane til offentleg tilgjengelege bibliotek, utdannings-

institusjonar eller museum og likeins i samlingane til arkiv 

eller til film- eller lydarvinstitusjonar, og 

c)  filmverk eller audiovisuelle verk og fonogram som er 

produserte av allmennkringkastingsføretak til og med  

31. desember 2002, og som finst i arkiva deira, 

som har vern gjennom opphavsrett eller nærståande rettar, og 

som først er vortne utgjevne i ein medlemsstat, eller dersom dei 

ikkje er utgjevne, som først vart kringkasta i ein medlemsstat. 

3.  Dette direktivet skal òg nyttast på verk og fonogram som 

er nemnde i nr. 2, og som ikkje er vortne utgjevne eller 

kringkasta, men som med samtykke frå rettshavarane er gjorde 

tilgjengelege for ålmenta av dei organisasjonane som er 

nemnde i nr. 1, på det vilkåret at det er rimeleg å tru at 

rettshavarane ikkje vil motsetje seg dei formene for bruk som er 

nemnde i artikkel 6. Medlemsstatane kan avgrense bruken av 

dette nummeret til å gjelde verk og fonogram som er vortne 

overlatne til desse organisasjonane før 29. oktober 2014. 

4.  Dette direktivet skal òg nyttast på verk og anna verna 

arbeid som er knytte til eller inngår i eller utgjer ein integrert 

del av dei verka eller fonogramma som er nemnde i nr. 2 og 3. 

5.  Dette direktivet rører ikkje ved ordningar som gjeld 

forvalting av rettar på nasjonalt plan.  
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Artikkel 2 

Hitteverk 

1.  Eit verk eller fonogram skal reknast som eit hitteverk 

dersom ingen av rettshavarane til verket eller fonogrammet er 

identifiserte, eller dersom ein eller fleire av dei er identifiserte, 

men ikkje lokaliserte, trass i at det er utført og registrert 

omfattande søk etter rettshavarar i samsvar med artikkel 3. 

2.  Dersom det er fleire enn ein rettshavar til eit verk eller 

fonogram, og ikkje alle desse er identifiserte, eller dersom dei 

er identifiserte, men ikkje lokaliserte etter at det er utført eit 

omfattande søk i samsvar med artikkel 3, kan verket eller 

fonogrammet nyttast i samsvar med dette direktivet på det 

vilkåret at dei rettshavarane som er identifiserte og lokaliserte, i 

høve til rettane som dei har, har gjeve dei organisasjonane som 

er nemnde i artikkel 1 nr. 1, løyve til å framstille eksemplar og 

stille verket til rådvelde for ålmenta slik det er fastsett i 

høvesvis artikkel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF. 

3.  Nr. 2 skal ikkje røre ved dei rettane som identifiserte og 

lokaliserte rettshavarar har til verket eller fonogrammet. 

4.  Artikkel 5 skal nyttast tilsvarande på rettshavarar som 

ikkje er identifiserte og lokaliserte til dei verka som er nemnde i 

nr. 2. 

5.  Dette direktivet skal ikkje røre ved nasjonale føresegner 

om anonyme eller pseudonyme verk. 

Artikkel 3 

Omfattande søk 

1.  Når det skal fastsetjast om eit verk eller fonogram er eit 

hitteverk, skal dei organisasjonane som er nemnde i artikkel 1 

nr. 1, syte for at det for kvart verk eller anna verna arbeid i god 

tru vert utført eit omfattande søk i dei kjeldene som er eigna for 

den aktuelle kategorien av verk og anna verna arbeid. Det 

omfattande søket skal utførast før verket eller fonogrammet vert 

teke i bruk. 

2.  Kvar medlemsstat skal, i samråd med rettshavarar og 

brukarar, fastsetje kva kjelder som er eigna for kvar kategori av 

aktuelle verk eller fonogram, og skal minst omfatte dei 

relevante kjeldene som er oppførte i vedlegget. 

3.  Det skal utførast eit omfattande søk i medlemsstaten der 

verket først vart utgjeve, eller dersom det ikkje er utgjeve, der 

det først vart kringkasta, med unntak av filmverk eller 

audiovisuelle verk der produsenten har hovudkontoret sitt eller 

vanlegvis er busett i ein medlemsstat; i slike tilfelle skal det 

omfattande søket utførast i medlemsstaten der produsenten har 

hovudkontoret sitt eller vanlegvis er busett. 

I det tilfellet som er nemnt i artikkel 1 nr. 3, skal det omfattande 

søket utførast i medlemsstaten der den organisasjonen som med 

samtykke frå rettshavaren gjorde verket eller fonogrammet 

offentleg tilgjengeleg, er etablert. 

4.  Dersom det finst dokumentasjon som tyder på at det kan 

finnast relevante opplysningar om rettshavarar i andre statar, 

skal det òg utførast søk i informasjonskjelder i desse statane. 

5.  Medlemsstatane skal syte for at dei organisasjonane som 

er nemnde i artikkel 1 nr. 1, fører register over dei omfattande 

søka, og at dei legg fram følgjande opplysningar for dei rette 

nasjonale styresmaktene: 

a)  resultata av dei omfattande søka som organisasjonane har 

utført, og som har ført til den konklusjonen at eit verk eller 

fonogram skal reknast som eit hitteverk, 

b)  korleis organisasjonane nyttar hitteverk i samsvar med dette 

direktivet, 

c)  eventuelle endringar, i medhald av artikkel 5, i hitteverks-

statusen til verk og fonogram som organisasjonane nyttar, 

d)  relevante kontaktopplysningar om den aktuelle organisa-

sjonen. 

6.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 

for å sikre at dei opplysningane som er nemnde i nr. 5, vert 

registrerte i ein felles nettbasert database som er tilgjengeleg for 

ålmenta, og som er oppretta og forvalta av Kontoret for 

harmonisering i den indre marknaden («Kontoret») i samsvar 

med forordning (EU) nr. 386/2012. For dette føremålet skal dei 

straks sende over til Kontoret dei opplysningane dei får frå dei 

organisasjonane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1. 

Artikkel 4 

Innbyrdes godkjenning av status som hitteverk 

Eit verk eller fonogram som i samsvar med artikkel 2 vert rekna 

som eit hitteverk i ein medlemsstat, skal reknast som eit 

hitteverk i alle medlemsstatane. I samsvar med dette direktivet 

kan eit slikt verk eller fonogram nyttast og gjerast tilgjengeleg i 

alle medlemsstatar. Dette gjeld òg verk og fonogram som er 

nemnde i artikkel 2 nr. 2, i den grad dette gjeld rettane til 

rettshavarar som ikkje er identifiserte eller ikkje er lokaliserte. 

Artikkel 5 

Oppheving av status som hitteverk 

Medlemsstatane skal syte for at ein rettshavar til eit verk eller 

fonogram som vert rekna som eit hitteverk, når som helst skal 

kunne oppheve statusen som hitteverk i kraft av sine eigne 

rettar. 

Artikkel 6 

Tillaten bruk av hitteverk 

1.  Medlemsstatane skal fastsetje eit unntak eller ei 

avgrensing av retten til eksemplarframstilling og retten til å 

stille verk til rådvelde for ålmenta, slik det er fastsett i høvesvis 

artikkel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, for å sikre at dei 

organisasjonane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, har løyve til å 

nytte hitteverk som finst i samlingane deira, på følgjande måtar:  
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a)  ved å stille hitteverket til rådvelde for ålmenta, slik det er 

definert i artikkel 3 i direktiv 2001/29/EF, 

b)  ved eksemplarframstilling, slik det er definert i artikkel 2 i 

direktiv 2001/29/EF, med sikte på å digitalisere, stille til 

rådvelde, indeksere, katalogisere, bevare eller restaurere. 

2.  Dei organisasjonane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, skal 

nytte hitteverk i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen berre for 

å nå mål som tener dei allmennyttige føremåla deira, særleg 

bevaring og restaurering av verk og fonogram som finst i 

samlingane deira, og for å gjere dei tilgjengelege for kultur- og 

utdanningsføremål. Slik bruk kan generere inntekter for 

organisasjonane, men desse inntektene skal berre nyttast til å 

dekkje kostnader i samband med digitaliseringa av hitteverk og 

arbeidet med å stille dei til rådvelde for ålmenta. 

3.  Medlemsstatane skal syte for at dei organisasjonane som 

er nemnde i artikkel 1 nr. 1, ved all bruk av eit hitteverk 

opplyser om namnet på opphavsmenn og andre rettshavarar 

som er identifiserte. 

4.  Dette direktivet rører ikkje ved den retten slike organisa-

sjonar har til å inngå avtaler som tener dei allmennyttige 

føremåla deira, særleg avtaler om offentleg-private partnarskap. 

5.  Medlemsstatane skal syte for at rettshavarar som opphevar 

statusen som hitteverk for verka sine eller for anna verna 

arbeid, i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen skal få ein 

rimeleg kompensasjon for at organisasjonane som er nemnde i 

artikkel 1 nr. 1, har nytta slike verk og anna verna arbeid. 

Medlemsstatane skal sjølve kunne avgjere korleis ein slik 

kompensasjon skal utbetalast. Storleiken på kompensasjonen 

skal fastsetjast innanfor rammene av unionsretten, i samsvar 

med lovgjevinga i medlemsstaten der organisasjonen som nyttar 

hitteverket, er etablert. 

Artikkel 7 

Vidareføring av andre lovføresegner 

Dette direktivet skal ikkje røre ved føresegner som særleg gjeld 

patentrettar, varemerke, mønsterrettar, bruksmønster, 

krinsmønster for halvleiarprodukt, typografiske skrifttypar, 

vilkårleg tilgang, tilgang til kabeloverføring av kringkastings-

tenester, vern av nasjonalskattar, krav til pliktavlevering, 

lovgjeving om konkurranseavgrensande avtaler og illojal 

konkurranse, forretningsløyndommar, tryggleik, fortruleg 

handsaming, datasikring og personvern, tilgang til offentlege 

dokument, avtalerett og reglar som gjeld pressefridom og 

ytringsfridom i media. 

Artikkel 8 

Tidspunkt for ibruktaking 

1.  Dette direktivet skal nyttast på alle verk og fonogram som 

er nemnde i artikkel 1, og som er verna av lovgjevinga i 

medlemsstatane på området opphavsrett frå og med  

29. oktober 2014. 

2.  Dette direktivet skal ikkje røre ved handlingar som er 

utførte og rettar som er oppnådde før 29. oktober 2014. 

Artikkel 9 

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving 

1.  Medlemsstatane skal innan 29. oktober 2014 setje i kraft 

dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til 

desse føresegnene. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast. 

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 

dette direktivet omfattar. 

Artikkel 10 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal følgje utviklinga jamleg når det gjeld 

kjeldene til opplysningar om rettar, og skal innan 29. oktober 

2015 og deretter ein gong kvart år leggje fram ein rapport om ei 

eventuell utviding av verkeområdet for direktivet til å gjelde 

forleggjarar og andre verk eller anna verna arbeid som på dette 

tidspunktet ikkje er omfatta av direktivet, særleg einskilde 

fotografi og andre bilete. 

Kommisjonen skal innan 29. oktober 2015 leggje fram ein 

rapport for Europaparlamentet, Rådet og Det europeiske 

økonomi- og sosialutvalet om bruken av dette direktivet, sett i 

lys av utviklinga av digitale bibliotek. 

Dersom det er naudsynt, og særleg for å sikre verkemåten til 

den indre marknaden, skal Kommisjonen gjere framlegg til 

endring av dette direktivet. 

Dersom ein medlemsstat har gyldige grunnar til å meine at 

gjennomføringa av dette direktivet vil vere til hinder for ei av 

dei nasjonale ordningane for forvalting av rettar som er nemnde 

i artikkel 1 nr. 5, kan han leggje dette fram for Kommisjonen 

saman med all relevant dokumentasjon. Kommisjonen skal ta 

omsyn til slik dokumentasjon når han utarbeider den rapporten 

som er nemnd i andre leddet i denne artikkelen, og når han 

vurderer om det er naudsynt å gjere framlegg til endring av 

dette direktivet. 

Artikkel 11 

Iverksetjing 

Dette direktivet tek til å gjelde dagen etter at det  

er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 
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Artikkel 12 

Adressatar 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Dei kjeldene som er nemnde i artikkel 3 nr. 2, omfattar følgjande: 

1.  For utgjevne bøker: 

a)  pliktavlevering, bibliotekskatalogar og autorisasjonslister som finst i bibliotek og i andre institusjonar, 

b)  forleggjar- og opphavsmannssamanslutningar i den aktuelle staten, 

c)  eksisterande databasar og register, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN 

(International Standard Book Number) og databasar over prenta bøker, 

d)  databasane til aktuelle rettshavarorganisasjonar, særleg organisasjonar som forvaltar rettar til eksemp-

larframstilling, 

e)  kjelder som integrerer fleire databasar og register, medrekna VIAF (Virtual International Authority Files) og 

ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works). 

2.  For aviser, blad, journalar og tidsskrift: 

a)  ISSN (International Standard Serial Number) for tidsskrift, 

b)  indeksar og katalogar frå biblioteka sine kartotek og andre samlingar, 

c)  pliktavlevering, 

d)  forleggjar-, opphavsmanns- og journalistsamanslutningar i den aktuelle staten, 

e)  databasane til aktuelle rettshavarorganisasjonar, medrekna organisasjonar som forvaltar rettar til 

eksemplarframstilling. 

3.  For visuelle verk, medrekna kunst, fotografi, illustrasjonar, design, arkitektur, skisser av dei sistnemnde verka og 

andre slike verk som finst i bøker, journalar, aviser og blad eller i andre verk: 

a)  kjeldene som er nemnde i punkt 1 og 2, 

b)  databasane til aktuelle rettshavarorganisasjonar, særleg for biletkunst, og medrekna organisasjonar som 

forvaltar rettar til eksemplarframstilling, 

c)  databasane til biletbyrå, der det er relevant. 

4)  For audiovisuelle verk og fonogram: 

a)  pliktavlevering, 

b)  produsentsamanslutningar i den aktuelle staten, 

c)  databasane til film- eller lydarvinstitusjonar og nasjonalbibliotek, 

d)  databasar med relevante standardar og identifikatorar, til dømes ISAN (International Standard Audiovisual 

Number) for audiovisuelle verk, ISWC (International Standard Music Work Code) for musikkverk og ISRC 

(International Standard Recording Code) for fonogram, 

e)  databasane til aktuelle rettshavarorganisasjonar, særleg for opphavsmenn, utøvande kunstnarar, 

fonogramprodusentar og produsentar av audiovisuelle verk, 

f)  opplysningar om medverkande og annan informasjon som vert vist på emballasjen til verket, 

g)  databasane til andre aktuelle samanslutningar som representerer ein særskild kategori av rettshavarar. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1087/2013 

av 4. november 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 med hensyn til innsending 

av opplysninger om metylbromid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned 

ozonlaget(1), særlig artikkel 26 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 26 nr. 1 bokstav a) skal medlems-

statene hvert år sende inn opplysninger om hvilke 

mengder metylbromid det er gitt tillatelse til å bruke til 

karanteneformål og før forsendelse i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2, og om hvilke mengder metylbromid 

det er gitt tillatelse til å bruke i nødssituasjoner i 

samsvar med artikkel 12 nr. 3. 

2)  Fristen 18. mars 2010 fastsatt i artikkel 12 nr. 1 er 

utløpt, og metylbromid kan ikke lenger bringes i 

omsetning og brukes til karanteneformål og før 

forsendelse. Det er derfor ikke behov for å fortsette å 

anmode medlemsstatene om hvert år å sende inn opp-

lysninger om hvilke mengder metylbromid det er gitt 

tillatelse til å bruke til karanteneformål og før 

forsendelse i samsvar med artikkel 12 nr. 2. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 5.11.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 

7.4.2016, s. 42. 

(1) EUT L 286 av 31.10.2009, s. 1. 

3)  Den midlertidige tillatelsen til å bruke metylbromid i 

nødssituasjoner i samsvar med artikkel 12 nr. 3 krever 

en særlig beslutning fra Kommisjonen i hvert tilfelle. 

Det er derfor ikke behov for å fortsette å anmode 

medlemsstatene om hvert år å sende inn opplysninger, 

ettersom rapporteringsplikten kan innlemmes direkte i 

hver enkelt beslutning. 

4)  Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) bør derfor oppheves. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1005/2009 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1005/2009 

oppheves. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

2018/EØS/11/39 

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

Utferdiget i Brussel, 4. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 512/2014 

av 16. april 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 912/2010 om opprettelse av Det europeiske GNSS-byrå(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 172, 

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)  Det følger av bestemmelsene i artikkel 14 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013(3), sammenholdt 

med bestemmelsene i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 912/2010(4), at Det europeiske GNSS-

byrå (heretter kalt «Byrået») skal sikre sikkerhetsakkrediteringen til de europeiske satellittnavigasjonssystemene 

(heretter kalt «systemene»), og for dette formål iverksette og overvåke gjennomføringen av sikkerhetsprosedyrer og 

revisjon av systemsikkerheten. 

2)  Systemene er definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013. Dette er teknisk kompliserte systemer, og 

oppbyggingen og driften av dem omfatter en rekke berørte parter med forskjellige roller. I den forbindelse er det svært 

viktig at graderte EU-opplysninger behandles og beskyttes av alle berørte parter som deltar i oppbyggingen av Galileo- 

og EGNOS-programmene (heretter kalt «programmene») i samsvar med de grunnleggende prinsippene og 

minstestandardene som er angitt i Kommisjonens og Rådets sikkerhetsregler om vern av graderte EU-opplysninger, og 

at artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1285/2013, som garanterer likt vern av graderte EU-opplysninger, eventuelt får 

anvendelse på alle berørte parter som deltar i oppbyggingen av programmene. 

3)  De berørte partene som deltar i og påvirkes av sikkerhetsakkrediteringsprosessen, er medlemsstatene, Kommisjonen, 

relevante byråer i Unionen og Den europeiske romorganisasjon (ESA) samt de partene som deltar i Rådets felles 

handling 2004/552/FUSP(5). 

4)  Idet det tas hensyn til systemenes særlige art og kompleksitet, de forskjellige organene som deltar i oppbyggingen av 

dem og ulikhetene mellom mulige brukere, bør sikkerhetsakkrediteringen forenkles ved hensiktsmessig samråd med alle 

berørte parter, for eksempel nasjonale myndigheter i medlemsstatene og i tredjestater som driver nett som er knyttet til 

systemet opprettet innenfor rammen av Galileo-programmet for yting av offentlig regulerte tjenester (PRS), andre 

relevante myndigheter i medlemsstatene, ESA eller, dersom det er fastsatt i en internasjonal avtale, tredjestater der 

bakkestasjonene i systemene er plassert. 

5)  For at oppgaver knyttet til sikkerhetsakkreditering skal kunne utføres på en hensiktsmessig måte, er det svært viktig at 

Kommisjonen sørger for alle opplysninger som kreves for å utføre disse oppgavene. Det er også viktig at 

sikkerhetsakkrediteringsvirksomheten er samordnet med arbeidet til de organene som har ansvaret for forvaltning av 

programmene i samsvar med forordning (EU) nr. 1285/2013 og andre enheter med ansvar for gjennomføring av 

sikkerhetsbestemmelser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 20.5.2014, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 43. 

(1) EUT C 198 av 10.7.2013, s. 67. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske 

satellittnavigasjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 683/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 912/2010 av 22. september 2010 om opprettelse av Det europeiske GNSS-byrå, og om 

oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert 

radionavigasjon og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 11). 

(5) Rådets felles handling 2004/552/FUSP av 12. juli 2004 om aspekter ved driften av det europeiske satellittbaserte radionavigasjonssystem 

som påvirker sikkerheten i Den europeiske union (EUT L 246 av 20.7.2004, s. 30). 

2018/EØS/11/40 
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6)  Den risikovurderings- og risikohåndteringsmetoden som skal anvendes, bør følge beste praksis. Den bør omfatte bruk av 

sikkerhetstiltak i samsvar med begrepet «forsvar i dybden». Den bør ta hensyn til sannsynligheten for at en risiko eller 

fryktet hendelse kan inntreffe. Den bør også være forholdsmessig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv, idet det tas 

hensyn til kostnadene ved å gjennomføre risikoreduserende tiltak sammenlignet med den sikkerhetsfordelen som dette 

gir. Målet med forsvar i dybden er å øke systemenes sikkerhet ved å gjennomføre tekniske og ikke-tekniske 

sikkerhetstiltak som er organisert som et forsvar av flere nivåer. 

7)  Utviklingen, herunder de relevante tilknyttede formene for forskningsvirksomhet, og produksjonen av PRS-mottakere 

og PRS-sikkerhetsmoduler, er en svært følsom virksomhet. Det er derfor svært viktig at det innføres framgangsmåter for 

å godkjenne produsenter av PRS-mottakere og PRS-sikkerhetsmoduler. 

8)  På bakgrunn av det potensielt høye antallet nett og typer utstyr som er knyttet til systemet opprettet i henhold til Galileo-

programmet, særlig med hensyn til bruken av PRS, bør prinsippene for sikkerhetsakkreditering av disse nettene og dette 

utstyret defineres i sikkerhetsakkrediteringsstrategien, for å sikre at akkrediteringen utføres ensartet uten at dette griper 

inn i ansvarsområdet til medlemsstatenes vedkommende nasjonale enheter i sikkerhetsspørsmål. Anvendelsen av disse 

prinsippene vil gjøre det mulig å oppnå enhetlig risikohåndtering og redusere behovet for å trappe opp alle 

risikoreduserende tiltak på systemnivå, noe som vil ha negativ virkning på kostnader, tidsplaner, utførelse og ytelsen av 

tjenester. 

9)  Produkter og tiltak som beskytter mot elektromagnetisk lekkasje (dvs. mot elektronisk avlytting), og kryptografiske 

produkter som brukes for å sikre systemene, bør vurderes og godkjennes av de vedkommende nasjonale 

sikkerhetsenhetene i den staten der selskapet som produserer slike produkter, er etablert. Når det gjelder kryptografiske 

produkter, bør denne vurderingen og godkjenningen utfylles i samsvar med prinsippene angitt i nr. 26–30 i vedlegg IV 

til rådsbeslutning 2013/488/EU(1). Myndigheten som er ansvarlig for sikkerhetsakkrediteringen av systemene, bør støtte 

utvalget av de godkjente produktene og tiltakene, idet det tas hensyn til de allmenne sikkerhetskravene til systemene. 

10)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010, særlig kapittel III, fastsettes det uttrykkelig på hvilke vilkår Byrået skal utføre sine 

oppgaver når det gjelder sikkerhetsakkreditering av systemene. Særlig fastsettes det som et prinsipp at beslutninger om 

sikkerhetsakkreditering skal treffes uavhengig av Kommisjonen og de organene som er ansvarlige for å gjennomføre 

programmene, og at myndigheten for sikkerhetsakkreditering av systemene skal være et uavhengig organ i Byrået som 

treffer uavhengige beslutninger. 

11)  I samsvar med dette prinsippet opprettes det ved forordning (EU) nr. 912/2010 et sikkerhetsakkrediteringsstyre for 

europeiske GNSS-systemer (heretter kalt «sikkerhetsakkrediteringsstyre»), som sammen med styret og den daglige 

lederen er ett av de tre organene i Byrået. Sikkerhetsakkrediteringsstyret utfører de oppgavene som Byrået er tillagt med 

hensyn til sikkerhetsakkreditering, og har tillatelse til å treffe beslutninger om sikkerhetsakkreditering på vegne av 

Byrået. Det bør vedta sin forretningsorden og utnevne sin styreleder. 

12)  Ettersom Kommisjonen i samsvar med forordning (EU) nr. 1285/2013 skal sikre programmenes sikkerhet, herunder 

systemenes sikkerhet og drift, bør sikkerhetsakkrediteringsstyrets virksomhet begrenses til sikkerhetsakkreditering av 

systemene, og bør ikke berøre Kommisjonens oppgaver og ansvarsområder. Dette bør særlig gjelde med hensyn til 

Kommisjonens oppgaver og ansvarsområder i henhold til artikkel 13 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikkel 8 i 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1104/2011/EU(2), herunder vedtakelsen av alle dokumenter vedrørende 

sikkerhet gjennom en delegert rettsakt, en gjennomføringsrettsakt eller på annen måte i samsvar med nevnte artikler. 

Uten at det berører Kommisjonens oppgaver og ansvarsområder, bør imidlertid sikkerhetsakkrediteringsstyret i lys av 

sin særlige sakkunnskap innenfor sitt ansvarsområde ha rett til å gi Kommisjonen råd om utarbeidingen av utkast til de 

rettsaktene som er nevnt i de nevnte artiklene.  

  

(1) Rådsbeslutning 2013/488/EU av 23. september 2013 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 274 av 

15.10.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1104/2011/EU av 25. oktober 2011 om regler for tilgang til den offentlige regulerte tjenesten som 

tilbys ved det verdensomspennende navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom Galileo-programmet (EUT L 287 av 4.11.2011, s. 1). 
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13)  Det bør også sikres at virksomhet i tilknytning til sikkerhetsakkreditering utføres uten at det berører medlemsstatenes 

nasjonale ansvarsområder og rettigheter med hensyn til sikkerhetsakkreditering. 

14)  Med hensyn til sikkerhet kan uttrykkene «revisjoner» og «prøvinger» omfatte sikkerhetsvurderinger, inspeksjoner, 

gjennomgåelser, revisjoner og prøvinger. 

15)  For å kunne utøve sin virksomhet formålstjenlig og effektivt bør sikkerhetsakkrediteringsstyret kunne opprette 

hensiktsmessige underordnede organer som opptrer etter dets instrukser. Det bør særlig opprette et panel som vil bidra 

ved utarbeiding av beslutninger. 

16)  Det bør opprettes en ekspertgruppe fra medlemsstatene under tilsyn av sikkerhetsakkrediteringsstyret som skal utføre 

oppgavene til kryptodistribusjonsmyndigheten knyttet til behandlingen av kryptografisk EU-materiale. Denne gruppen 

bør opprettes midlertidig for å sikre kontinuitet i behandlingen av spørsmål om kommunikasjonssikkerhet i 

utbyggingsfasen av Galileo-programmet. På lengre sikt bør det anvendes en bærekraftig løsning for å utføre slike 

driftsoppgaver, når systemet som er opprettet i henhold til Galileo-programmet er i full drift. 

17)  Ved forordning (EU) nr. 1285/2013 defineres ordningene for offentlig styring av programmene i årene 2014–2020. Ved 

den tillegges Kommisjonen det overordnede ansvaret for programmene. Ved den utvides dessuten de oppgavene som er 

tillagt Byrået, og det fastsettes særlig at Byrået spiller en viktig rolle i forbindelse med driften av systemene og når det 

gjelder å utnytte de sosioøkonomiske fordelene de medfører mest mulig. 

18)  I denne nye sammenhengen er det svært viktig å sikre at sikkerhetsakkrediteringsstyret er i stand til å utføre de 

oppgavene det er tillagt i full uavhengighet, særlig overfor Byråets øvrige organer og virksomhet og for å unngå 

interessekonflikter. Det er derfor også svært viktig at det innenfor Byrået skilles ytterligere mellom virksomhet knyttet 

til sikkerhetsakkreditering og øvrig virksomhet, for eksempel forvaltning av Galileos sikkerhetsovervåkingssenter, 

bidrag til kommersialisering av systemene og all virksomhet som Kommisjonen måtte ønske å delegere til Byrået, 

særlig virksomhet knyttet til drift av systemene. For dette formål bør sikkerhetsakkrediteringsstyret og de blant Byråets 

personale som står til dets rådighet, utføre sitt arbeid på en måte som sikrer deres handlefrihet og uavhengighet med 

hensyn til Byråets øvrige virksomhet. En konkret og effektiv strukturell oppdeling av Byråets forskjellige former for 

virksomhet bør gjennomføres innen 1. januar 2014. Byråets interne personalregler bør også sikre handlefriheten og 

uavhengigheten til personale som utøver sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet i forhold til personale som utøver annen 

virksomhet i Byrået. 

19)  Forordning (EU) nr. 912/2010 bør derfor endres for å gi sikkerhetsakkrediteringsstyret og dets leder større uavhengighet 

og myndighet og overgripende tilpasse denne uavhengigheten og myndigheten til henholdsvis Byråets styres og daglige 

leders uavhengighet og myndighet, samtidig som det fastsettes krav til samarbeid mellom Byråets forskjellige organer. 

20)  Når det utpekes styremedlemmer og velges styreleder og nestleder, bør det eventuelt tas hensyn til betydningen av en 

jevn kjønnsfordeling. Videre bør relevant ledelses-, administrativ og budsjettmessig kompetanse også tas i betraktning. 

21)  Sikkerhetsakkrediteringsstyret, heller enn styret, bør utarbeide og godkjenne den delen av Byråets arbeidsprogram som 

beskriver den driftsmessige virksomheten knyttet til sikkerhetsakkrediteringen av systemene, samt den delen av 

årsrapporten som gjelder Byråets virksomhet og utsikter med hensyn til sikkerhetsakkrediteringen av systemene. Det 

bør framlegge disse for styret i god tid, slik at de kan innarbeides i Byråets arbeidsprogram og årsrapport. Det bør også 

utøve disiplinær myndighet overfor sin styreleder.   
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22)  Det er ønskelig å tillegge sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder en rolle tilknyttet sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet 

som er sammenlignbar med rollen til den daglige lederen for Byråets øvrige virksomhet. I tillegg til oppgaven med å 

representere Byrået, som allerede er fastsatt i henhold til forordning (EU) nr. 912/2010, bør sikkerhetsakkredi-

teringsstyrets leder forvalte sikkerhetsakkrediteringsvirksomheten under ledelse av sikkerhetsakkrediteringsstyret, og 

sikre gjennomføringen av den delen av Byråets arbeidsprogrammer som er knyttet til akkreditering. På anmodning fra 

Europaparlamentet eller Rådet bør den daglige lederen også framlegge en rapport om utførelsen av sikkerhetsakkredi-

teringsstyrets oppgaver og avgi en erklæring overfor dem. 

23)  Det bør fastsettes hensiktsmessige framgangsmåter dersom styret ikke skulle godkjenne Byråets arbeidsprogrammer, for 

å sikre at sikkerhetsakkrediteringsprosessen ikke påvirkes og kan utføres uten avbrudd. 

24)  Ettersom en rekke tredjestater og eventuelt i framtiden internasjonale organisasjoner deltar i programmene, også innen 

sikkerhetsspørsmål, bør det fastsettes at representanter for internasjonale organisasjoner og for tredjestater, særlig 

Sveits, som det bør inngås en samarbeidsavtale med(1), unntaksvis og på visse vilkår kan delta i arbeidet i 

sikkerhetsakkrediteringsstyret. Disse vilkårene bør angis i en internasjonal avtale i samsvar med artikkel 28 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) som skal inngås med Unionen, idet det tas hensyn til sikkerhetsspørsmål, 

særlig vern av graderte EU-opplysninger. Samarbeidsavtalen om satellittnavigasjon mellom Den europeiske union og 

dens medlemsstater og Kongeriket Norge(2) samt protokoll 31 og 37 til EØS-avtalen gir allerede en ramme for Norges 

deltaking. I betraktning av dets særlige sakkunnskap bør sikkerhetsakkrediteringsstyret kunne rådspørres innenfor dets 

ansvarsområde, før eller under forhandlinger om slike internasjonale avtaler. 

25)  Forordning (EU) nr. 912/2010 bør tilpasses prinsippene i Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens felles 

tilnærming til de desentraliserte byråene, vedtatt av de tre institusjonene henholdsvis 5. juli, 26. juni og 12. juni 2012, 

særlig med hensyn til styrets regler for vedtak av beslutninger, mandatet til medlemmene av styret og 

sikkerhetsakkrediteringsstyret samt deres styreledere, forekomsten av et flerårig arbeidsprogram, styrets myndighet med 

hensyn til personalledelse, vurdering og revisjon av nevnte forordning, forebygging og behandling av interessekonflikter 

og håndtering av ugraderte, men følsomme opplysninger. Prosessen for vedtakelse av det flerårige arbeidsprogrammet 

bør utføres i fullt samsvar med prinsippene om lojalt samarbeid, idet det tas hensyn til tidsbegrensningene knyttet til et 

slikt arbeidsprogram. 

26)  Når det gjelder forebygging og behandling av interessekonflikter, er det svært viktig at Byrået skaper og opprettholder et 

omdømme for upartiskhet, integritet og høye faglige standarder. Det bør aldri være noen skjellig grunn til å anta at 

beslutninger kan være påvirket av interesser som er i konflikt med Byråets rolle som et organ som tjener Unionen som 

helhet, eller av private interesser eller tilknytninger blant Byråets personale, utsendte nasjonale eksperter eller 

observatører, eller blant medlemmer av styret eller sikkerhetsakkrediteringsstyret, som vil skape eller vil kunne skape en 

konflikt med vedkommendes korrekte utøvelse av sine offisielle plikter. Styret og sikkerhetsakkrediteringsstyret bør 

derfor vedta omfattende regler for interessekonflikter som omfatter hele Byrået. Disse reglene bør ta hensyn til 

anbefalingene fra Revisjonsretten i dens spesialrapport nr. 15 av 2012, som ble utarbeidet på anmodning fra 

Europaparlamentet, og til behovet for å unngå interessekonflikter mellom medlemmer av styret og 

sikkerhetsakkrediteringsstyret. 

27)  For å sikre åpenhet rundt Byråets arbeid bør dets forretningsorden offentliggjøres. Som unntak bør imidlertid visse 

offentlige og private interesser vernes. For å sikre at programmene fungerer godt bør de flerårige og årlige 

arbeidsprogrammene og årsrapporten være så detaljerte som mulig. Som en følge av dette kan de inneholde materiale 

som er følsomt ut fra sikkerhetsmessige eller kontraktsmessige forhold. Det ville derfor være hensiktsmessig å 

offentliggjøre bare et sammendrag av disse dokumentene. Av hensyn til åpenheten bør disse sammendragene uansett 

være så fullstendige som mulig.  

  

(1) EUT L 15 av 20.1.2014, s. 1. 

(2) EUT L 283 av 29.10.2010, s. 12. 
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28)  Det bør også framheves at Byråets arbeidsprogrammer bør opprettes på grunnlag av en prosess for resultatstyring, 

herunder ytelsesindikatorer, med hensyn til effektiv og formålstjenlig vurdering av de resultatene som er oppnådd. 

29)  Byråets arbeidsprogrammer bør også inneholde ressursplanlegging, herunder menneskelige ressurser og økonomiske 

midler tildelt hver form for virksomhet, og idet det tas hensyn til det faktum at kostnadene knyttet til Byråets nye 

personalbehov, delvis bør oppveies av en hensiktsmessig reduksjon i Kommisjonens stillingsoversikt i samme tidsrom, 

det vil si fra 2014 til 2020. 

30)  Med forbehold for de politiske beslutningene om unionsbyråenes seter, ønsket om geografisk spredning og målene 

fastsatt av medlemsstatene når det gjelder hvor nye byråer skal ha sine seter, slik det framgår i konklusjonene til 

representantene for medlemsstatene samlet på stats- og regjeringssjefsnivå i Brussel 13. desember 2003, og påpekt i 

Europarådets konklusjon av juni 2008, bør det tas hensyn til objektive kriterier når det skal besluttes hvor Byråets 

lokalkontorer skal plasseres. Disse kriteriene omfatter lokalenes tilgjengelighet, egnet utdanningsinfrastruktur for barna 

til personalet og til de utsendte nasjonale ekspertene, adgang til arbeidsmarkedet, trygdeordninger og helsetjenester for 

familiene til personale og utsendte nasjonale eksperter samt gjennomførings- og driftskostnader. 

31)  Vertsstatene bør gjennom særlige ordninger, for eksempel med hensyn til utdanning og transport, sikre nødvendige 

forutsetninger for at Byrået skal fungere godt. 

32)  Ved beslutning 2010/803/EU(1) vedtok representantene for medlemsstatenes regjeringer at Byrået skulle ha sitt sete i 

Praha. Vertsavtalen mellom Den tsjekkiske republikk og Byrået ble inngått 16. desember 2011 og trådte i kraft  

9. august 2012. Det anses at vertsavtalen og andre særlige ordninger oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 912/2010. 

33)  Gjennom hele utgiftssyklusen bør Unionens økonomiske interesser ivaretas gjennom forholdsmessige tiltak, særlig ved 

å forebygge og påvise uregelmessigheter, foreta undersøkelser, kreve tilbake midler som er tapt, betalt på feil grunnlag 

eller brukt på en feilaktig måte, og eventuelt ilegge sanksjoner. 

34)  Ettersom artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1285/2013 tillater medlemsstatene å bidra med ekstra midler til å finansiere 

visse deler av programmene, bør Byrået tillates å tildele kontrakter i fellesskap med medlemsstatene når det er 

hensiktsmessig for utøvelsen av dets oppgaver. 

35)  Byrået bør anvende Kommisjonens regler med hensyn til sikkerheten for graderte EU-opplysninger. Det bør også kunne 

fastsette regler for håndtering av ugraderte, men følsomme opplysninger. Disse reglene bør få anvendelse bare på 

Byråets håndtering av slike opplysninger. Ugraderte, men følsomme opplysninger er opplysninger eller materiale som 

Byrået bør verne på grunn av de rettslige forpliktelsene som er fastsatt i traktatene og/eller på grunn av deres følsomme 

karakter. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opplysninger eller materiale omfattet av taushetsplikt, som nevnt i 

artikkel 339 i TEUV, opplysninger om spørsmål nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1049/2001(2) eller opplysninger innenfor virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(3). 

36)  Forordning (EU) nr. 912/2010 bør derfor endres —  

  

(1) Beslutning 2010/803/EU truffet ved felles overenskomst mellom representantene for medlemsstatenes regjeringer av  

10. desember 2010 om fastsettelse av Det europeiske GNSS-byrås sete (EUT L 342 av 28.12.2010, s. 15). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(3) 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 (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 912/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2–8 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Oppgaver 

 Byråets oppgaver skal være som fastsatt i artikkel 14 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013(*). 

Artikkel 3 

Organer 

1.  Byrået har følgende organer: 

a)  styret, 

b)  den daglige lederen, 

c)  et sikkerhetsakkrediteringsstyre for europeiske GNSS-systemer («sikkerhetsakkrediteringsstyre»). 

2.  Byråets organer skal utføre sine oppgaver som angitt i henholdsvis artikkel 6, 8 og 11. 

3.  Styret og den daglige lederen og sikkerhetsakkrediteringsstyret og dets leder skal samarbeide for å sikre Byråets drift 

og samordning av dets organer etter framgangsmåten fastsatt i Byråets interne regler, for eksempel styrets forretningsorden, 

sikkerhetsakkrediteringsstyrets forretningsorden, de økonomiske reglene som gjelder for Byrået, gjennomføringsreglene for 

personalvedtektene, og reglene for tilgang til dokumenter. 

Artikkel 4 

Rettslig status, lokalkontorer 

1.  Byrået skal være et unionsorgan. Det skal være eget rettssubjekt. 

2.  I hver medlemsstat skal Byrået ha den mest omfattende rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold 

til nasjonal lovgivning. Det kan særlig erverve eller avhende løsøre og fast eiendom og være part i en rettssak. 

3.  Byrået kan beslutte å opprette lokalkontorer i medlemsstatene, forutsatt at disse samtykker, eller i tredjestater som 

deltar i Byråets arbeid i samsvar med artikkel 23. 

4.  Valget av plassering av disse kontorene skal gjøres på grunnlag av objektive kriterier som er definert for å sikre at 

Byrået fungerer godt. 

 Bestemmelsene om etablering og drift av Byrået i vertsmedlemsstatene og vertstredjestatene og om fordeler de gir til den 

daglige lederen, medlemmer av styret og sikkerhetsakkrediteringsstyret samt til Byråets personale og deres 

familiemedlemmer, omfattes av særlige ordninger som Byrået avtaler med disse medlemsstatene og tredjestatene. De 

særlige ordningene skal godkjennes av styret. 

5.  Vertsmedlemsstatene og vertstredjestatene skal gjennom de særlige ordningene nevnt i nr. 4, sikre nødvendige 

forutsetninger for at Byrået skal fungere godt. 

6.  Med forbehold for artikkel 11a nr. 1 bokstav f) skal Byrået representeres av sin daglige leder.  
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Artikkel 5 

Styret 

1.  Det opprettes et styre som skal utføre oppgavene oppført i artikkel 6. 

2.  Styret skal bestå av 

a)  én representant utnevnt av hver medlemsstat, 

b)  fire representanter utnevnt av Kommisjonen, 

c)  én representant uten stemmerett utnevnt av Europaparlamentet. 

 Medlemmer av styret og sikkerhetsakkrediteringsstyret skal utnevnes på grunnlag av relevant erfaring og sakkunnskap. 

 Styremedlemmenes mandatperiode skal være fire år, som kan fornyes én gang. Europaparlamentet, Kommisjonen og 

medlemsstatene skal tilstrebe å begrense utskiftingen av sine representanter i styret. 

 Styrelederen eller nestlederen i sikkerhetsakkrediteringsstyret, en representant for Unionens høyrepresentant for 

utenrikssaker og sikkerhetspolitikk (heretter kalt «høyrepresentanten») og en representant for Den europeiske 

romorganisasjon (heretter kalt «ESA») skal inviteres til møtene i styret som observatører, på de vilkår som er fastsatt i 

styrets forretningsorden. 

3.  Deltaking av representanter for tredjestater eller internasjonale organisasjoner og vilkårene for dette skal eventuelt 

fastsettes i avtalene nevnt i artikkel 23 nr. 1, og skal være i samsvar med styrets forretningsorden. 

4.  Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine medlemmer. Nestlederen skal automatisk ta styrelederens plass 

dersom denne er forhindret fra å ivareta sine plikter. Styrelederens og nestlederens mandatperiode skal være to år, som kan 

fornyes én gang, og mandatperioden skal utløpe når vedkommende ikke lenger er medlem av styret. 

 Styret skal ha myndighet til å avsette styrelederen, nestlederen eller begge. 

5.  Styrelederen skal innkalle til styremøtene. 

 Den daglige lederen skal vanligvis ta del i drøftingene, med mindre styrelederen fastsetter noe annet. 

 Styret skal holde ordinære møter to ganger i året. I tillegg skal det tre sammen på initiativ fra styrelederen eller på 

anmodning fra minst en tredel av medlemmene. 

 Styret kan invitere enhver person som har synspunkter som kan være av interesse, til å delta på møtene som observatør. 

Styremedlemmene kan bistås av rådgivere eller sakkyndige, med forbehold for styrets forretningsorden. 

 Byrået skal ivareta styrets sekretariatsfunksjoner. 

6.  Med mindre noe annet er fastsatt i denne forordning, skal styret treffe sine beslutninger med absolutt flertall blant sine 

stemmeberettigede medlemmer. 

 Det skal kreves to tredels flertall blant alle stemmeberettigede medlemmer ved valg og avsettelse av styrets leder og 

nestleder, som nevnt i nr. 4, og ved vedtakelse av budsjettet og arbeidsprogrammene. 

7.  Hver representant for medlemsstatene og for Kommisjonen skal ha én stemme. Den daglige lederen skal ikke avgi 

stemme. Beslutninger med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) og artikkel 6 nr. 5, unntatt spørsmål omfattet av 

kapittel III, skal ikke vedtas uten tilslutning fra Kommisjonens representanter.  
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 I styrets forretningsorden skal det fastsettes mer nærmere regler for avstemningen, særlig vilkårene for at et medlem kan 

handle på vegne av et annet medlem. 

Artikkel 6 

Styrets oppgaver 

1.  Styret skal sikre at Byrået utfører det arbeid det er pålagt, på de vilkår som er fastsatt i denne forordning, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å oppnå dette, med forbehold for den myndighet som er tillagt sikkerhetsakkrediteringsstyret for 

virksomheten angitt i kapittel III. 

2.  Styret skal også 

a)  innen 30. juni det første året av den flerårige finansielle rammen fastsatt i henhold til artikkel 312 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, vedta Byråets flerårige arbeidsprogram for det tidsrommet som dekkes av den flerårige 

finansielle rammen, etter å ha innlemmet uten endringer delen utarbeidet av sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar 

med artikkel 11 nr. 4 bokstav a), og etter å ha mottatt uttalelse fra Kommisjonen. Europaparlamentet skal rådføres om 

dette flerårige arbeidsprogrammet, forutsatt at formålet med samrådet er drøftinger og utfallet ikke er bindende for 

Byrået, 

b)  innen 15. november hvert år vedta Byråets arbeidsprogram for følgende år, etter å ha innlemmet uten endringer delen 

utarbeidet av sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav b), og etter å ha mottatt uttalelse fra 

Kommisjonen, 

c)  utføre budsjettoppgavene fastsatt i artikkel 13 nr. 5, 6, 10 og 11 og artikkel 14 nr. 5, 

d)  føre tilsyn med driften av Galileos sikkerhetsovervåkingssenter som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning 

(EU) nr. 1285/2013, 

e)  vedta ordninger for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(**) i samsvar med 

artikkel 21 i denne forordning, 

f)  godkjenne ordningene nevnt i artikkel 23 nr. 2, etter samråd med sikkerhetsakkrediteringsstyret om de bestemmelsene i 

disse ordningene som gjelder sikkerhetsakkreditering, 

g)  vedta tekniske framgangsmåter som er nødvendige for å utføre sine oppgaver, 

h)  vedta årsrapporten om Byråets virksomhet og utsikter, etter å ha innlemmet uten endringer delen utarbeidet av 

sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav c), og innen 1. juli oversende den til 

Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten, 

i)  sikre tilstrekkelig oppfølging av resultatene og anbefalingene som følger av vurderingene og revisjonene nevnt i 

artikkel 26, samt de som følger av undersøkelser foretatt av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

og alle interne eller eksterne revisjonsrapporter, og oversende budsjettmyndigheten alle opplysninger som er relevante 

for utfallet av framgangsmåtene for vurdering, 

j)  rådspørres av den daglige lederen om delegeringsavtalene nevnt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013 før 

de undertegnes, 

k) på grunnlag av et forslag fra den daglige lederen godkjenne arbeidsavtalene mellom Byrået og ESA nevnt i artikkel  

14 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1285/2013, 

l)  på grunnlag av et forslag fra den daglige lederen godkjenne en strategi for bedrageribekjempelse,  
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m)  om nødvendig og på grunnlag av forslag fra den daglige lederen godkjenne Byråets organisasjonsstrukturer, 

n)  vedta og offentliggjøre sin forretningsorden. 

3.  Med hensyn til Byråets personale skal styret utøve den myndighet som i henhold til vedtektene for Den europeiske 

unions tjenestemenn(***) (heretter kalt «vedtektene») er tillagt ansettelsesmyndigheten, og som i henhold til 

ansettelsesvilkårene for andre ansatte er tillagt den myndigheten som har fullmakt til å inngå arbeidsavtaler (heretter kalt 

«ansettelsesmyndighetens myndighet»). 

 Styret skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 110 i vedtektene, vedta en beslutning med hjemmel i artikkel 2  

nr. 1 i vedtektene og artikkel 6 i ansettelsesvilkårene for andre ansatte som delegerer ansettelsesmyndighetens relevante 

myndighet til den daglige lederen og definerer vilkårene for når denne delegeringen av myndighet kan avbrytes. Daglig 

leder skal avgi rapport til styret om utøvelsen av denne delegerte myndigheten. Daglig leder skal ha tillatelse til å delegere 

denne myndigheten videre. 

 I henhold til annet ledd i dette nummer kan styret, dersom særlige omstendigheter krever det, gjennom en beslutning 

midlertidig avbryte delegeringen av ansettelsesmyndighetens myndighet til den daglige lederen og den myndighet som er 

delegert videre av denne, og utøve denne myndigheten selv eller delegere den til ett av sine medlemmer eller til en annen 

ansatt enn den daglige lederen. 

 Som unntak fra annet ledd skal imidlertid styret være pålagt å delegere til sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder den 

myndighet som er nevnt i første ledd med hensyn til rekruttering, vurdering og omklassifisering av personale som deltar i 

virksomhet omfattet av kapittel III, og de disiplinære tiltakene som skal treffes med hensyn til dette personalet. 

 Styret skal vedta gjennomføringsregler for vedtektene og ansettelsesvilkårene for andre ansatte etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 110 i vedtektene. Det skal først rådføre seg med sikkerhetsakkrediteringsstyret og ta behørig hensyn til 

dets observasjoner når det gjelder rekruttering, vurdering, omklassifisering av personale som deltar i virksomhet omfattet av 

kapittel III, og de relevante disiplinære tiltakene som skal treffes. 

 Det skal også vedta en beslutning om fastsettelse av regler for utnevnelse av nasjonale eksperter til Byrået. Før den 

beslutningen vedtas, skal styret rådføre seg med sikkerhetsakkrediteringsstyret om utnevnelsen av nasjonale eksperter som 

deltar i sikkerhetsakkrediteringsvirksomheten nevnt i kapittel III, og skal ta behørig hensyn til dets observasjoner. 

4.  Styret skal utnevne den daglige lederen og kan forlenge og eller avslutte dennes mandat i henhold til artikkel 15b  

nr. 3 og 4. 

5.  Styret skal utøve disiplinærmyndighet overfor den daglige lederen når det gjelder vedkommendes arbeid, særlig med 

hensyn til sikkerhetsspørsmål som hører inn under Byråets ansvarsområde, unntatt når det gjelder virksomhet som utøves i 

samsvar med kapittel III. 

Artikkel 7 

Daglig leder 

 Byrået skal ledes av sin daglige leder, som skal utføre sitt arbeid under tilsyn av styret, med forbehold for den myndighet 

som er tillagt sikkerhetsakkrediteringsstyret og dets leder i samsvar med henholdsvis artikkel 11 og 11a.  
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 Med forbehold for Kommisjonens og styrets myndighet skal den daglige lederen opptre uavhengig i utøvelsen av sitt 

arbeid, og skal verken be om eller motta instrukser fra noen regjering eller noe annet organ. 

Artikkel 8 

Den daglige lederens oppgaver 

 Den daglige lederen skal utføre følgende oppgaver: 

a)  representere Byrået, unntatt når det gjelder virksomhet og beslutninger i samsvar med kapittel II og III, og undertegne 

delegeringsavtalene nevnt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav j) i 

denne forordning, 

b)  utarbeide arbeidsavtalene mellom Byrået og ESA nevnt i artikkel 14 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1285/2013, framlegge 

dem for styret i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav k) i denne forordning og undertegne dem etter å ha fått 

godkjenning fra styret, 

c)  forberede styrets arbeid og delta i styrets arbeid uten stemmerett, med forbehold for artikkel 5 nr. 5 annet ledd, 

d)  gjennomføre styrets beslutninger, 

e)  utarbeide Byråets flerårige og årlige arbeidsprogrammer og framlegge dem for styret for godkjenning, unntatt de delene 

som utarbeides og vedtas av sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav a) og b), 

f)  gjennomføre de flerårige og årlige arbeidsprogrammene, unntatt de delene som gjennomføres av sikkerhetsakkredi-

teringsstyrets leder i samsvar med artikkel 11a nr. 1 bokstav b), 

g)  utarbeide en framdriftsrapport om gjennomføringen av det årlige arbeidsprogrammet og eventuelt det flerårige 

arbeidsprogrammet til hvert møte i styret, etter å ha innlemmet uten endringer delen utarbeidet av sikkerhetsakkredi-

teringsstyrets leder i samsvar med artikkel 11a nr. 1 bokstav d), 

h)  utarbeide årsrapporten om Byråets virksomhet og utsikter, unntatt den delen som utarbeides og godkjennes av 

sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav c) om virksomheten omfattet av kapittel III, og 

framlegge den for styret for godkjenning, 

i)  treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at Byråets virksomhet er i samsvar med denne forordning, herunder vedta interne 

administrative instrukser og offentliggjøre meldinger, 

j)  utarbeide overslag over Byråets inntekter og utgifter i samsvar med artikkel 13 og gjennomføre budsjettet i samsvar 

med artikkel 14, 

k)  sikre at Byrået som driftsansvarlig for Galileos sikkerhetsovervåkingssenter kan følge instruksjonene fastsatt i Rådets 

felles handling 2004/552/FUSP(****), og oppfylle sin rolle nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1104/2011/EU(*****), 

l)  sikre formidling av alle relevante opplysninger, særlig med hensyn til sikkerhet, mellom Byråets organer nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 i denne forordning,  
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m)  underrette Kommisjonen om Byråets syn på de tekniske og driftsmessige spesifikasjonene som kreves for å 

gjennomføre systemutvikling nevnt i artikkel 12 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 1285/2013, herunder 

definisjonen av framgangsmåter for godkjenning og gjennomgåelse, samt forskningsvirksomhet til støtte for slik 

utvikling, 

n)  i nært samarbeid med lederen i sikkerhetsakkrediteringsstyret med hensyn til spørsmål om sikkerhetsakkrediterings-

virksomhet omfattet av kapittel III i denne forordning, utarbeide Byråets organisasjonsstrukturer og framlegge dem for 

styret for godkjenning, 

o)  med hensyn til Byråets personale utøve myndigheten nevnt i artikkel 6 nr. 3 første ledd, i den grad denne myndigheten 

skal delegeres til denne i samsvar med annet ledd i samme nummer, 

p)  med styrets godkjenning vedta de tiltakene som kreves for å opprette lokalkontorer i medlemsstatene eller tredjestatene 

i samsvar med artikkel 4 nr. 3, 

q)  sikre at sikkerhetsakkrediteringsstyret, organene nevnt i artikkel 11 nr. 11 og sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder har 

alle de sekretariatsfunksjoner og ressurser som er nødvendige for at de skal virke på en tilfredsstillende måte, 

r)  utarbeide en handlingsplan for å sikre oppfølging av resultatene og anbefalingene fra vurderingene og revisjonene nevnt 

i artikkel 26, unntatt den delen av handlingsplanen som gjelder virksomhet omfattet av kapittel III og, etter å ha 

innlemmet uten endring delen utarbeidet av sikkerhetsakkrediteringsstyret, framlegge en halvårlig framdriftsrapport for 

Kommisjonen, og styret til orientering, 

s)  treffe følgende tiltak for å verne Unionens økonomiske interesser, 

i) forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet, samt benytte effektive 

overvåkingstiltak, 

ii) kreve tilbake midler som er betalt på feil grunnlag, dersom det er påvist uregelmessigheter og eventuelt ilegge 

virkningsfulle administrative og økonomiske sanksjoner som står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende, 

t)  utarbeide en strategi for bedrageribekjempelse for Byrået, som står i forhold til risikoen for bedrageri, idet det tas 

hensyn til en nytte- og kostnadsanalyse for tiltakene som skal gjennomføres, og idet det tas hensyn til resultatene og 

anbefalingene fra OLAF-undersøkelsene, og framlegge strategien for styret for godkjenning. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske 

satellittnavigasjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(***) Vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn og ansettelsesvilkårene for andre ansatte i Den europeiske union, fastsatt ved 

rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1). 

(****) Rådets felles handling 2004/552/FUSP av 12. juli 2004 om aspekter ved driften av det europeiske satellittbaserte 

radionavigasjonssystem som påvirker sikkerheten i Den europeiske union (EUT L 246 av 20.7.2004, s. 30). 

(*****) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1104/2011/EU av 25. oktober 2011 om regler for tilgang til den offentlige regulerte 

tjenesten som tilbys ved det verdensomspennende navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom Galileo-programmet (EUT L 287 

av 4.11.2011, s. 1).» 

2)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 8a 

Arbeidsprogrammer og årsrapport 

1.  I Byråets flerårige arbeidsprogram nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) fastsettes de tiltakene som Byrået skal 

gjennomføre i det tidsrommet som omfattes av den flerårige finansielle rammen fastsatt i artikkel 32 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, herunder tiltak knyttet til internasjonale forhold og kommunikasjonen som Byrået er 

ansvarlig for. I dette programmet skal den generelle strategiske programplanleggingen angis, herunder mål, milepæler, 

forventede resultater og ytelsesindikatorer samt ressursplanlegging, herunder menneskelige ressurser og økonomiske midler 

tildelt til hver form for virksomhet. Det skal tas hensyn til vurderingene og revisjonene nevnt i artikkel 26 i denne 

forordning. Det flerårige arbeidsprogrammet skal til orientering også omfatte en beskrivelse av overføringen av oppgaver 

som Kommisjonen har tillagt Byrået, herunder programstyringsoppgavene nevnt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 1285/2013.  
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2.  Det årlige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i denne forordning skal bygge på det flerårige 

arbeidsprogrammet. Det skal inneholde bestemmelser om de tiltak Byrået skal gjennomføre det kommende året, herunder 

tiltak knyttet til internasjonale forhold og kommunikasjonen som Byrået er ansvarlig for. Det årlige arbeidsprogrammet skal 

inneholde detaljerte mål og forventede resultater, herunder ytelsesindikatorer. Det skal tydelig framgå hvilke oppgaver som 

er tilføyd, endret eller fjernet sammenlignet med det foregående regnskapsår, samt endringer i ytelsesindikatorer og deres 

målverdier. I programmet skal det også angis de menneskelige ressursene og økonomiske midlene som er tildelt hver form 

for virksomhet. Det skal til orientering omfatte de oppgavene som Kommisjonen har tillagt Byrået ved en 

delegeringsavtale, slik det kreves i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013. 

3.  Den daglige lederen skal etter vedtak av styret oversende de flerårige og årlige arbeidsprogrammene til 

Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og medlemsstatene, og skal offentliggjøre et sammendrag av dem. 

4.  Årsrapporten nevnt i artikkel 8 bokstav h) i denne forordning skal inneholde opplysninger om 

a)  gjennomføringen av de flerårige og årlige arbeidsprogrammene, herunder med hensyn til ytelsesindikatorene, 

b)  gjennomføringen av budsjettet og planen for personalpolitikk, 

c)  Byråets styringssystemer og interne kontrollsystemer og framdriften i gjennomføringen av prosjektstyringssystemer og 

-metoder nevnt i artikkel 11 bokstav e) i forordning (EU) nr. 1285/2013, 

d)  alle tiltak for å forbedre Byråets miljøytelse, 

e)  resultater fra interne og eksterne revisjoner og oppfølging av anbefalingene fra revisjonen og av henstillingen om 

ansvarsfrihet, 

f)  den daglige lederens erklæring om årsrapportens riktighet. 

 Et sammendrag av årsrapporten skal offentliggjøres.» 

3)  I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

 «1. I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1285/2013, i tilfeller der Unionens eller medlemsstatenes sikkerhet kan 

berøres av driften av systemene, får framgangsmåtene fastsatt i Rådets felles handling 2004/552/FUSP anvendelse.» 

4)  Artikkel 10 og 11 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Alminnelige prinsipper 

 Sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet for europeiske GNSS-systemer nevnt i dette kapittel skal utøves i samsvar med 

følgende prinsipper: 

a)  Virksomhet i tilknytning til og beslutninger om sikkerhetsakkreditering skal utføres innenfor rammen av Den 

europeiske unions og medlemsstatenes felles sikkerhetsansvar. 

b)  Det skal tilstrebes at beslutninger treffes i enighet. 

c)  Sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet skal utøves ved hjelp av en metode for risikovurdering og -håndtering, der det tas 

hensyn til risikoen for de europeiske GNSS-systemers sikkerhet samt følgene av risikoreduserende tiltak for kostnader 

eller tidsplaner, idet det tas hensyn til målet om ikke å senke systemenes generelle sikkerhetsnivå. 

d)  Beslutninger om sikkerhetsakkreditering skal forberedes og treffes av fagfolk som er behørig kvalifisert for 

akkreditering av komplekse systemer, som har en sikkerhetsklarering på et hensiktsmessig nivå og som opptrer på en 

objektiv måte. 

e)  Det skal tilstrebes å rådspørre alle berørte parter om sikkerhetsspørsmål.  
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f)  Sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet skal utøves av alle berørte parter i samsvar med en strategi for sikkerhetsakkredi-

tering, med forbehold for Europakommisjonens rolle definert i forordning (EU) nr. 1285/2013. 

g)  Beslutninger om sikkerhetsakkreditering skal, etter den prosessen som er definert i strategien for sikkerhetsakkredi-

tering, ha hjemmel i lokale beslutninger om sikkerhetsakkreditering truffet av de respektive nasjonale sikkerhets-

akkrediteringsmyndighetene i medlemsstatene. 

h)  En permanent, åpen og fullt ut forståelig overvåkingsprosess skal sikre at all sikkerhetsrisiko for det europeiske GNSS-

systemet er kjent, at sikkerhetstiltak fastsettes for å redusere slik risiko til et akseptabelt nivå i lys av Unionens og 

medlemsstatenes sikkerhetsbehov, for at programmene skal fungere godt, og at disse tiltakene anvendes i samsvar med 

begrepet «forsvar i dybden». Effektiviteten av slike tiltak skal vurderes fortløpende. Prosessen i forbindelse med 

vurderingen og håndteringen av sikkerhetsrisikoen skal foregå som en gjentakelsesprosess, som gjennomføres i 

fellesskap av programmenes berørte parter. 

i)  Beslutninger om sikkerhetsakkreditering skal treffes på helt uavhengig grunnlag, herunder med hensyn til 

Kommisjonen og andre organer som er ansvarlige for gjennomføringen av programmene og for yting av tjenester, samt 

med hensyn til Byråets daglige leder og styre. 

j)  Sikkerhetsakkrediteringen skal utføres med behørig hensyn til behovet for tilstrekkelig samordning mellom 

Kommisjonen og de myndighetene som er ansvarlige for gjennomføring av sikkerhetsbestemmelser. 

k)  Graderte EU-opplysninger skal håndteres og beskyttes av alle berørte parter som deltar i gjennomføringen av 

programmet i samsvar med de grunnleggende prinsippene og minstestandardene angitt i Rådets og Kommisjonens 

respektive sikkerhetsregler om vern av graderte EU-opplysninger. 

Artikkel 11 

Sikkerhetsakkrediteringsstyre 

1.  Det opprettes et sikkerhetsakkrediteringsstyre for europeiske GNSS-systemer (heretter kalt «sikkerhets-

akkrediteringsstyre») som skal utføre oppgavene angitt i denne artikkel. 

2.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal utføre sine oppgaver med forbehold for det ansvar som er tillagt Kommisjonen ved 

forordning (EU) nr. 1285/2013, særlig når det gjelder sikkerhetsspørsmål, og med forbehold for medlemsstatenes 

ansvarsområde når det gjelder sikkerhetsakkreditering. 

3.  Som sikkerhetsakkrediteringsmyndighet skal sikkerhetsakkrediteringsstyret når det gjelder sikkerhetsakkreditering for 

europeiske GNSS-systemer, være ansvarlig for å 

a)  fastsette og godkjenne en sikkerhetsakkrediteringsstrategi som angir 

i) omfanget av den virksomheten som er nødvendig for å utføre og vedlikeholde akkrediteringen av de europeiske 

GNSS-systemene og deres mulige sammenkopling med andre systemer, 

ii) en sikkerhetsakkrediteringsprosess for de europeiske GNSS-systemene med et detaljnivå som tilsvarer det påkrevde 

sikkerhetsnivået og som tydelig angir vilkårene for godkjenning; denne prosessen skal utføres i samsvar med de 

relevante kravene, særlig kravene nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 1285/2013, 

iii) rollen til berørte parter som deltar i akkrediteringsprosessen, 

iv) en tidsplan for akkrediteringen som er i samsvar med fasene i programmene, særlig når det gjelder utbyggingen av 

infrastruktur, yting av tjenester og utvikling, 

v) prinsippene for sikkerhetsakkrediteringen av nett som er koplet til systemene og av PRS-utstyr koplet til systemet 

opprettet innenfor rammen av Galileo-programmet, og som skal foretas av medlemsstatenes nasjonale enheter i 

sikkerhetsspørsmål,  
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b)  treffe beslutninger om sikkerhetsakkreditering, særlig om godkjenning av oppskyting av satellitter, tillatelse til å drive 

systemene i forskjellige konfigurasjoner og for forskjellige tjenester til og med signaler i rommet, samt tillatelse til å 

drive bakkestasjonene. Når det gjelder nett og PRS-utstyr koplet til systemet opprettet innenfor rammen av Galileo-

programmet, skal sikkerhetsakkrediteringsstyret treffe beslutninger bare om organers tillatelse til å utvikle og produsere 

PRS-mottakere eller PRS-sikkerhetsmoduler, idet det tas hensyn til råd fra vedkommende nasjonale enheter i 

sikkerhetsspørsmål og den generelle sikkerhetsrisikoen, 

c)  undersøke og, unntatt når det gjelder dokumenter som Kommisjonen skal vedta i henhold til artikkel 13 i forordning 

(EU) nr. 1285/2013 og artikkel 8 i beslutning nr. 1104/2011/EU, godkjenne all dokumentasjon som gjelder 

sikkerhetsakkreditering, 

d)  innenfor sitt ansvarsområde gi råd til Kommisjonen om utarbeiding av utkast til rettsakter nevnt i artikkel 13 i 

forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikkel 8 i beslutning nr. 1104/2011/EU, herunder for fastsettelse av sikre 

driftsmetoder (SecOps), og avgi en erklæring om sin endelige holdning, 

e)  undersøke og godkjenne sikkerhetsrisikovurderingen utarbeidet i samsvar med overvåkingsprosessen nevnt i artikkel 10 

bokstav h), idet det tas hensyn til samsvar med dokumentene nevnt i bokstav c) i dette nummer og de som er utarbeidet 

i samsvar med artikkel 13 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikkel 8 i beslutning nr. 1104/2011/EU, samt 

samarbeide med Kommisjonen for å fastsette risikoreduserende tiltak, 

f)  kontrollere gjennomføringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med sikkerhetsakkrediteringen av de europeiske GNSS-

systemene ved å utføre eller støtte sikkerhetsvurderinger, inspeksjoner eller gjennomgåelser, i samsvar med artikkel  

12 bokstav b) i denne forordning, 

g)  støtte utvalget av godkjente produkter og tiltak som beskytter mot elektronisk avlytting (TEMPEST) og av godkjente 

kryptografiske produkter som brukes til å sikre de europeiske GNSS-systemene, 

h)  godkjenne eller eventuelt delta sammen med vedkommende berørte enheter i sikkerhetsspørsmål i felles godkjenning av 

sammenkoplingen av de europeiske GNSS-systemene og andre systemer, 

i)  inngå avtale med den berørte medlemsstaten om malen for tilgangskontroll nevnt i artikkel 12 bokstav c), 

j)  meddele Kommisjonen sin risikovurdering på grunnlag av risikorapportene nevnt i nr. 11 i denne artikkel, og gi 

Kommisjonen råd om alternativer for behandling av gjenværende risiko for en gitt beslutning om sikkerhets-

akkreditering, 

k)  bistå, i nært samarbeid med Kommisjonen, Rådet i gjennomføringen av den felles handling 2004/552/FUSP på særlig 

anmodning fra Rådet, 

l)  gjennomføre de samråd som er nødvendige for å utføre sine oppgaver. 

4.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal også 

a)  utarbeide og godkjenne den delen av det flerårige arbeidsprogrammet som er nevnt i artikkel 8a nr. 1 om den 

driftsmessige virksomheten som er omfattet av dette kapittel, og de økonomiske midlene og menneskelige ressursene 

som kreves for å gjennomføre denne virksomheten, samt framlegge den for styret i god tid slik at den kan innarbeides i 

det flerårige arbeidsprogrammet, 

b)  utarbeide og godkjenne den delen av det årlige arbeidsprogrammet som er nevnt i artikkel 8a nr. 2 om den driftsmessige 

virksomheten som er omfattet av dette kapittel, og de økonomiske midlene og menneskelige ressursene som kreves for 

å gjennomføre denne virksomheten, samt framlegge den for styret i god tid slik at den kan innarbeides i det årlige 

arbeidsprogrammet,  
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c)  utarbeide og godkjenne den delen av årsrapporten nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav h) om Byråets virksomhet og utsikter 

omfattet av dette kapittel, og de økonomiske midlene og menneskelige ressursene som kreves for å gjennomføre denne 

virksomheten og disse utsiktene, samt framlegge den for styret i god tid slik at den kan innarbeides i årsrapporten, 

d)  vedta og offentliggjøre sin forretningsorden. 

5.  Kommisjonen skal holde sikkerhetsakkrediteringsstyret fortløpende underrettet om virkningen av eventuelle planlagte 

beslutninger truffet av sikkerhetsakkrediteringsstyret om korrekt gjennomføring av programmene og om gjennomføringen 

av planer for behandling av gjenværende risiko. Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal ta hensyn til alle slike uttalelser fra 

Kommisjonen. 

6.  Sikkerhetsakkrediteringsstyrets beslutninger skal rettes til Kommisjonen. 

7.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal bestå av én representant fra hver medlemsstat, én representant fra Kommisjonen 

og én fra høyrepresentanten. Medlemsstatene, Kommisjonen og høyrepresentanten skal tilstrebe å begrense utskiftingen av 

sine respektive representanter i sikkerhetsakkrediteringsstyret. Mandatperioden for medlemmene av sikkerhets-

akkrediteringsstyret skal være fire år og skal kunne fornyes. En representant fra ESA skal inviteres til å delta på møtene i 

sikkerhetsakkrediteringsstyret som observatør. Unntaksvis kan også representanter for tredjestater eller internasjonale 

organisasjoner inviteres til å delta på møter som observatører når det gjelder saker som er direkte knyttet til disse 

tredjestatene eller internasjonale organisasjonene. Ordninger for slik deltaking av representanter for tredjestater eller 

internasjonale organisasjoner og vilkårene for dette skal fastsettes i avtalene nevnt i artikkel 23 nr. 1, og skal være i samsvar 

med sikkerhetsakkrediteringsstyrets forretningsorden. 

8.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal velge en leder og en nestleder blant sine medlemmer med to tredels flertall blant 

alle stemmeberettigede medlemmer. Nestlederen skal automatisk ta styrelederens plass dersom denne er forhindret fra å 

ivareta sine plikter. 

 Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal ha myndighet til å avsette styrelederen, nestlederen eller begge. En beslutning om å 

avsette disse skal treffes med to tredels flertall. 

 Mandatperioden for sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder og nestleder skal være to år, som kan fornyes én gang. Begges 

mandatperiode avsluttes dersom vedkommende ikke lenger er medlem av sikkerhetsakkrediteringsstyret. 

9.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal ha tilgang til alle menneskelige og materielle ressurser som er nødvendig for å 

kunne utføre relevante administrative støttefunksjoner, og slik at det sammen med organene nevnt i nr. 11 er i stand til å 

utføre sine oppgaver på en uavhengig måte, særlig med hensyn til saksbehandling, iverksetting og overvåking av 

gjennomføringen av sikkerhetsprosedyrer og revisjon av systemsikkerheten samt forberedelse av beslutninger og 

organisering av sine møter. Det skal også ha tilgang til alle opplysninger som kreves for at det skal kunne utføre sine 

oppgaver, og som Byrået er i besittelse av, med forbehold for prinsippet om handlefrihet og uavhengighet nevnt i artikkel 

10 bokstav i). 

10.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret og Byråets personale under dets tilsyn skal utføre sitt arbeid på en måte som sikrer 

handlefrihet og uavhengighet i forhold til Byråets øvrige virksomhet, særlig driftsmessig virksomhet knyttet til driften av 

systemene, i samsvar med målene i programmene. For dette formål skal det opprettes et effektivt organisasjonsmessig skille 

innenfor Byrået, mellom personale som deltar i virksomhet omfattet av dette kapittel og Byråets øvrige personale. 

Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal umiddelbart underrette den daglige lederen, styret og Kommisjonen om alle forhold 

som kan hindre dets handlefrihet eller uavhengighet. Dersom det ikke finnes noen løsning i Byrået, skal Kommisjonen 

undersøke situasjonen i samråd med de berørte parter. På grunnlag av utfallet av nevnte undersøkelse skal Kommisjonen 

treffe egnede risikoreduserende tiltak som skal gjennomføres av Byrået, og skal underrette Europaparlamentet og Rådet om 

dette.  
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11.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret skal opprette særlige underordnede organer som opptrer etter dets instrukser, for å ta 

seg av særlige saker. Samtidig som det sikrer nødvendig kontinuitet i arbeidet, skal det særlig opprette et panel som skal 

utføre sikkerhetsanalyserevisjoner og -prøvinger med henblikk på å utarbeide relevante risikorapporter til hjelp for 

sikkerhetsakkrediteringsstyret når det forbereder sine beslutninger. Sikkerhetsakkrediteringsstyret kan opprette og oppløse 

ekspertgrupper for å bidra til panelets arbeid. 

12.  Med forbehold for medlemsstatenes ansvarsområde og Byråets oppgave nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i) i 

forordning (EU) nr. 1285/2013 skal det under utbyggingsfasen i Galileo-programmet opprettes en ekspertgruppe fra 

medlemsstatene under tilsyn av sikkerhetsakkrediteringsstyret som skal utføre oppgavene til kryptodistribusjons-

myndigheten knyttet til forvaltningen av kryptografisk EU-materiale, særlig når det gjelder 

i) forvaltningen av kryptonøkler og andre nøkler som kreves for at systemet opprettet under Galileo-programmet, skal 

fungere, 

ii) kontrollen med fastsettelse og håndheving av framgangsmåter for regnskap, sikker håndtering, lagring og distribusjon 

av PRS-nøkler. 

13.  Dersom det ikke kan oppnås enighet i samsvar med de allmenne prinsippene nevnt i artikkel 10 i denne forordning, 

skal sikkerhetsakkrediteringsstyret treffe beslutninger på grunnlag av en flertallsvotering, som fastsatt i artikkel 16 i 

traktaten om Den europeiske union og med forbehold for artikkel 9 i denne forordning. Representanten for Kommisjonen 

og for høyrepresentanten skal ikke avgi stemme. Styrelederen i sikkerhetsakkrediteringsstyret skal på dets vegne 

undertegne de beslutninger som treffes av sikkerhetsakkrediteringsstyret. 

14.  Kommisjonen skal uten unødig opphold holde Europaparlamentet og Rådet underrettet om virkningen av 

sikkerhetsakkrediteringsstyrets beslutninger for den korrekte gjennomføringen av programmene. Dersom Kommisjonen 

mener at en beslutning som sikkerhetsakkrediteringsstyret har truffet, kan ha en betydelig innvirkning på den korrekte 

gjennomføringen av programmene, for eksempel når det gjelder utgifter, tidsplaner eller utøvelse, skal den umiddelbart 

underrette Europaparlamentet og Rådet. 

15.  Idet det tas hensyn til Europaparlamentets og Rådets syn, som bør komme til uttrykk innen én måned, kan 

Kommisjonen treffe alle egnede tiltak i samsvar med forordning (EU) nr. 1285/2013. 

16.  Styret skal jevnlig holdes underrettet om utviklingen i sikkerhetsakkrediteringsstyrets arbeid. 

17.  I tidsplanen for arbeidet til sikkerhetsakkrediteringsstyret skal det tas hensyn til det årlige arbeidsprogrammet nevnt i 

artikkel 27 i forordning (EU) nr. 1285/2013.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 11a 

Oppgaver som utføres av sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder 

1.  Sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder skal utføre følgende oppgaver: 

a)  styre sikkerhetsakkrediteringsvirksomheten under tilsyn av sikkerhetsakkrediteringsstyret, 

b)  gjennomføre den delen av Byråets flerårige og årlige arbeidsprogrammer som er omfattet av dette kapittel, under tilsyn 

av sikkerhetsakkrediteringsstyret, 

c)  samarbeide med den daglige lederen for å bistå med å utarbeide utkastet til stillingsoversikt nevnt i artikkel 13 nr. 3 og 

Byråets organisasjonsstruktur,  
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d)  utarbeide den delen av framdriftsrapporten som er nevnt i artikkel 8 bokstav g) om den driftsmessige virksomheten som 

er omfattet av dette kapittel, samt framlegge den for sikkerhetsakkrediteringsstyret og den daglige lederen i god tid slik 

at den kan innlemmes i framdriftsrapporten, 

e)  utarbeide den delen av årsrapporten og av handlingsplanen nevnt i henholdsvis artikkel 8 bokstav h) og r), om den 

driftsmessige virksomheten som er omfattet av dette kapittel, samt framlegge den for den daglige lederen i god tid, 

f)  representere Byrået i virksomheten og beslutningene omfattet av dette kapittel, 

g)  med hensyn til Byråets personale som deltar i virksomheten som er omfattet av dette kapittel, utøve den myndighet som 

er nevnt i artikkel 6 nr. 3 første ledd, som vedkommende er blitt delegert i samsvar med artikkel 6 nr. 3 fjerde ledd. 

2.  Når det gjelder virksomhet som er omfattet av dette kapittel, kan Europaparlamentet og Rådet be 

sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder om drøftinger ved disse institusjonene om Byråets arbeid og utsikter, herunder når det 

gjelder de flerårige og de årlige arbeidsprogrammene.» 

6)  I artikkel 12 skal bokstav b) lyde: 

«b)  tillate behørig godkjente personer utnevnt av sikkerhetsakkrediteringsstyret, etter avtale med og under tilsyn av 

vedkommende nasjonale enheter i sikkerhetsspørsmål, tilgang til alle opplysninger og til alle områder/anlegg knyttet til 

sikkerheten innenfor systemer som hører inn under deres jurisdiksjon, i samsvar med medlemsstatens nasjonale lover 

og forskrifter, og uten forskjellsbehandling på grunn av medlemsstatsborgernes nasjonalitet, herunder sikkerhets-

revisjoner og -prøvinger som fastsatt av sikkerhetsakkrediteringsstyret, og av prosessen for sikkerhetsrisikoovervåking 

nevnt i artikkel 10 bokstav h). Disse revisjonene og prøvingene skal utføres i samsvar med følgende prinsipper: 

i) betydningen av sikkerhet og effektiv risikohåndtering i de kontrollerte enhetene, skal vektlegges, 

ii) mottiltak for å redusere den spesifikke virkningen av tap av graderte opplysningers fortrolighet, integritet eller 

tilgjengelighet, skal anbefales.» 

7)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Den daglige lederen skal i nært samarbeid med sikkerhetsakkrediteringsstyret når det gjelder virksomhet omfattet 

av kapittel III, utarbeide et utkast til overslag over utgifter og inntekter for Byrået for neste regnskapsår, idet det skilles 

klart mellom de elementene i utkastet til overslag som er knyttet til sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet og Byråets 

øvrige virksomhet. Sikkerhetsakkrediteringsstyrets leder kan skrive en erklæring til dette utkastet, og den daglige 

lederen skal oversende både utkastet til overslag og erklæringen til styret og sikkerhetsakkrediteringsstyret, ledsaget av 

et utkast til stillingsoversikt.» 

b)  Nr. 5 og 6 skal lyde: 

 «5.  Hvert år skal styret på grunnlag av utkastet til overslag over utgifter og inntekter og i nært samarbeid med 

sikkerhetsakkrediteringsstyret når det gjelder virksomhet omfattet av kapittel III, utarbeide et overslag over Byråets 

inntekter og utgifter for neste regnskapsår. 

 6. Styret skal innen 31. mars oversende overslaget, som skal omfatte en foreløpig stillingsoversikt og det foreløpige 

årlige arbeidsprogrammet, til Kommisjonen og de tredjestatene og internasjonale organisasjonene som Unionen har 

inngått avtaler med i samsvar med artikkel 23 nr. 1.»  
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8)  I artikkel 14 skal nr. 10 lyde: 

 «10.  Europaparlamentet skal etter en rekommandasjon fra Rådet, som skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall, før 

30. april i år N + 2 meddele Byråets daglige leder ansvarsfrihet for gjennomføringen av budsjettet for år N, med unntak for 

den delen for gjennomføring av budsjettet som omfatter oppgaver som eventuelt er tillagt Byrået i henhold til artikkel 14  

nr. 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013, som framgangsmåten nevnt i artikkel 164 og 165 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 får anvendelse på(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

av 26.10.2012, s. 1).» 

9)  Nytt kapittel skal lyde: 

«KAPITTEL IVa 

MENNESKELIGE RESSURSER 

Artikkel 15a 

Personale 

1.  Vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn, ansettelsesvilkårene for andre ansatte og regler vedtatt i 

fellesskap av Unionens institusjoner med henblikk på anvendelse av disse vedtektene og ansettelsesvilkårene, får 

anvendelse på Byråets personale. 

2.  Byråets personale skal bestå av tjenestemenn som Byrået har rekruttert etter sitt behov til å utføre sine oppgaver. Det 

skal ha sikkerhetsklarering som står i forhold til graderingen av de opplysningene de behandler. 

3.  Byråets interne regler, for eksempel styrets forretningsorden, sikkerhetsakkrediteringsstyrets forretningsorden, de 

økonomiske reglene som gjelder for Byrået, reglene for anvendelse av vedtektene og reglene for tilgang til dokumenter, 

skal sikre handlefrihet og uavhengighet for personale som utfører sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet overfor personale 

som utfører Byråets øvrige virksomhet, i henhold til artikkel 10 bokstav i). 

Artikkel 15b 

Utnevnelse av og mandat for den daglige lederen 

1.  Den daglige lederen skal rekrutteres som midlertidig ansatt i Byrået i samsvar med artikkel 2 bokstav a) i 

ansettelsesvilkårene for andre ansatte. 

2.  Den daglige lederen skal utnevnes av styret på grunn av egnethet og dokumenterte administrasjons- og 

ledelsesferdigheter samt relevante kvalifikasjoner og erfaring, fra en liste over kandidater som er foreslått av 

Kommisjonen, etter en åpen konkurranse som følge av en interessetegning offentliggjort i Den europeiske unions tidende 

og andre steder. 

 Den kandidaten som velges av styret, kan ved første anledning inviteres til å avgi en erklæring overfor Europaparlamentet 

og svare på spørsmål fra dets medlemmer. 

 Styrets leder skal representere Byrået når kontrakten med den daglige lederen inngås. 

 Styret skal treffe sin beslutning om å utnevne den daglige lederen med to tredels flertall blant medlemmene. 

3.  Den daglige lederens mandatperiode skal være fem år. Ved mandatperiodens slutt skal Kommisjonen vurdere den 

daglige lederens arbeid, idet det tas hensyn til Byråets framtidige oppgaver og utfordringer.  
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 Styret kan på forslag fra Kommisjonen, idet det tas hensyn til vurderingen nevnt i første ledd, forlenge den daglige lederens 

mandatperiode én gang med opptil fire år. 

 Enhver beslutning om å forlenge den daglige lederens mandatperiode skal vedtas med to tredels flertall blant styrets 

medlemmer. 

 En daglig leder hvis mandatperiode er blitt forlenget, kan ikke deretter delta i en utvelgelsesprosess for samme stilling. 

 Styret skal underrette Europaparlamentet om at det har til hensikt å forlenge den daglige lederens mandatperiode. Før 

forlengelsen skjer, kan den daglige lederen inviteres til å avgi en erklæring overfor relevante komiteer i Europaparlamentet 

og svare på spørsmål fra medlemmene. 

4.  Styret kan på forslag fra Kommisjonen eller en tredel av dets medlemmer avsette den daglige lederen ved en 

beslutning vedtatt med to tredels flertall blant styrets medlemmer. 

5.  Europaparlamentet og Rådet kan be den daglige lederen om drøftinger ved disse institusjonene om Byråets arbeid og 

utsikter, herunder når det gjelder det flerårige og det årlige arbeidsprogrammet. Disse drøftingene skal ikke berøre 

spørsmål om sikkerhetsakkrediteringsvirksomhet omfattet av kapittel III. 

Artikkel 15c 

Utsendte nasjonale eksperter 

 Byrået kan også benytte nasjonale eksperter. Disse ekspertene skal ha sikkerhetsklarering som står i forhold til graderingen 

av de opplysningene de behandler. Vedtektene og ansettelsesvilkårene for andre ansatte får ikke anvendelse på dette 

personalet.» 

10)  Artikkel 16 og 17 skal lyde: 

«Artikkel 16 

Bedrageribekjempelse 

1.  For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet får europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 883/2013(*) ubegrenset anvendelse på Byrået. For dette formål skal Byrået tiltre den tverrinstitusjonelle 

avtale av 25. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om interne 

undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(**), og skal fastsette egnede 

bestemmelser som får anvendelse på Byråets personale og på utsendte nasjonale eksperter ved å benytte malen for 

beslutninger i vedlegget til nevnte avtale. 

2.  Revisjonsretten skal ha myndighet til å føre tilsyn med mottakere av finansiering fra Byrået samt leverandører og 

underleverandører som har mottatt midler fra Unionen gjennom Byrået, på grunnlag av dokumenter som er levert til den 

eller ved kontroller på stedet. 

3.  Når det gjelder tilskudd finansiert eller kontrakter tildelt av Byrået, kan OLAF utføre undersøkelser, herunder 

kontroller på stedet og inspeksjoner i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og rådsforordning (Euratom, 

EF) nr. 2185/96(***), for å bekjempe bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet som kan skade Unionens 

økonomiske interesser.  
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4.  Uten at dette berører nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel, skal det i samarbeidsavtalene som Byrået har inngått med 

tredjestater eller internasjonale organisasjoner, kontrakter og avtaler om tilskudd og beslutninger om tilskudd som Byrået 

har inngått med tredjemann samt beslutninger om tilskudd som er truffet av Byrået, uttrykkelig fastsettes at 

Revisjonsretten og OLAF kan utføre kontroller og undersøkelser i samsvar med deres respektive ansvarsområder. 

Artikkel 17 

Privilegier og immunitet 

 Protokoll nr. 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet som er vedlagt traktaten om Den europeiske union og 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte får anvendelse på Byrået og dets personale nevnt i artikkel 15a. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser foretatt 

av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om oppheving av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(**) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15. 

(***) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas 

av Kommisjonen for å beskytte De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre 

uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2).» 

11)  Artikkel 18 oppheves. 

12)  Artikkel 22 og 23 skal lyde: 

«Artikkel 22 

Sikkerhetsregler om vern av graderte eller følsomme opplysninger 

1.  Byrået skal anvende Kommisjonens sikkerhetsregler med hensyn til vern av graderte EU-opplysninger. 

2.  Byrået kan i sine interne regler fastsette bestemmelser om håndtering av ugraderte, men følsomme opplysninger. 

Disse bestemmelsene skal blant annet omfatte utveksling, håndtering og lagring av slike opplysninger. 

Artikkel 22a 

Interessekonflikter 

1.  Styrets og sikkerhetsakkrediteringsstyrets medlemmer, den daglige lederen samt de utsendte nasjonale ekspertene og 

observatørene skal avgi en forpliktelseserklæring og en interesseerklæring som angir fravær eller forekomst av eventuelle 

direkte eller indirekte interesser som kan anses å påvirke deres uavhengighet. Disse erklæringene skal være nøyaktige og 

fullstendige. De skal avgis skriftlig når vedkommende tiltrer, og de skal fornyes årlig. De skal ajourføres når det er 

nødvendig, særlig ved relevante endringer i de berørte personenes personlige forhold. 

2.  Før ethvert møte de skal delta på, skal styrets og sikkerhetsakkrediteringsstyrets medlemmer, den daglige lederen samt 

utsendte nasjonale eksperter og observatører og eksterne sakkyndige som deltar i ad hoc-arbeidsgrupper, nøyaktig og 

fullstendig erklære fravær eller forekomst av enhver interesse som kan anses å påvirke deres uavhengighet i forhold til et 

punkt på dagsordenen, og skal avstå fra å delta i drøftingen av og fra å stemme ved slike punkter. 

3.  Styret og sikkerhetsakkrediteringsstyret skal i sin forretningsorden fastsette de praktiske ordningene for regelen for 

interesseerklæring nevnt i nr. 1 og 2, og for å forhindre og forvalte en interessekonflikt. 

Artikkel 23 

Deltaking av tredjestater og internasjonale organisasjoner 

1.  Byrået skal være åpent for deltaking av tredjestater og internasjonale organisasjoner. Slik deltaking og vilkårene for 

den skal fastsettes i en avtale mellom Unionen og tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 218 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte.  
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2.  I samsvar med de relevante bestemmelsene i disse avtalene skal det utarbeides praktiske ordninger for deltaking av 

tredjestater eller internasjonale organisasjoner i Byråets arbeid, herunder ordninger knyttet til deres deltaking i Byråets 

initiativer, til finansielle bidrag og til personale. 

Artikkel 23a 

Felles innkjøp sammen med medlemsstatene 

 For utøvelsen av sine oppgaver skal Byrået ha tillatelse til å tildele kontrakter i fellesskap med medlemsstatene i samsvar 

med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012(*). 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av 29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett (EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1).» 

13) Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Gjennomgåelse, vurdering og revisjon 

1.  Kommisjonen skal senest 31. desember 2016 og deretter hvert femte år vurdere Byrået særlig i forbindelse med dets 

virkning, effektivitet, funksjon, arbeidsmetoder, krav og bruk av ressurser det er tildelt. Vurderingen skal omfatte særlig 

en vurdering av eventuelle endringer av virkeområdet for eller arten av Byråets oppgaver og hvilke økonomiske følger 

dette har hatt. Anvendelsen av Byråets politikk for interessekonflikter skal vurderes, samt alle forhold som kan ha svekket 

sikkerhetsakkrediteringsstyrets uavhengighet og handlefrihet. 

2.  Kommisjonen skal framlegge en rapport om vurderingen og dens konklusjoner for Europaparlamentet, Rådet, styret 

og sikkerhetsakkrediteringsstyret. Resultatene av vurderingen skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

3.  Annenhver vurdering skal omfatte en undersøkelse av Byråets balanse med hensyn til dets mål og oppgaver. Dersom 

Kommisjonen mener at det ikke lenger er berettiget å opprettholde Byrået med hensyn til de målene og oppgavene det er 

tildelt, kan Kommisjonen eventuelt foreslå at denne forordning oppheves. 

4.  Eksterne revisjoner av Byråets arbeid kan utføres på anmodning fra styret eller Kommisjonen.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 846/2014 

av 4. august 2014 

om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til vilkår for donordyr av 

hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(1), 

særlig artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse for handel med og innførsel til Den europeiske union av dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige EU-rettsaktene som det vises til i 

nevnte direktiv. 

2) Kapittel I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF inneholder vilkårene for godkjenning av og tilsyn med stasjoner for 

oppsamling av sæd fra dyr av blant annet hestefamilien. Ettersom oppsamling av sæd fra dyr av hestefamilien i 

hovedsak er sesongbestemt, virket det urimelig å kreve at sædstasjoner skal stå under fast tilsyn av en stasjonsveterinær, 

som ofte er ansatt på kontrakt, sett i forhold til det begrensede ekstra konfidensnivå for dyrehelsegarantier dette gir. Så 

lenge tilsyn garanteres med sædstasjonens oppsamling av sæd fra dyr av hestefamilien med henblikk på handel, bør 

vedkommende myndighet kunne fastsette detaljene ved tilsynet i løpet av godkjenningsprosessen. 

3) Ved direktiv 92/65/EØF er det også fastsatt at sæd fra donordyr av hestefamilien skal være samlet opp fra dyr som 

oppfyller vilkårene i kapittel II avsnitt I i vedlegg D til nevnte direktiv. Disse vilkårene bør revideres når det gjelder 

donorhingster, idet det tas hensyn til internasjonale standarder for helsekontroller fastsatt i Verdens 

dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok(2), og styrkingen av laboratoriekapasiteten i medlemsstatene. 

4) I samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3) kan vedkommende myndighet 

imidlertid bare utpeke prøvingslaboratorier til å analysere prøver som er tatt ved offentlig kontroll og er vurdert og 

akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025. 

5) I kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til blant annet behandling av embryoer. Disse 

kravene bør revideres idet det tas hensyn til internasjonale standarder for behandling av embryoer fastsatt i kapittel 4.7 i 

helseregelverket for landdyr(4). 

6) Den nylige ajourføringen av vedlegg D til direktiv 92/65/EØF ved kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010(5) tok ikke 

tilstrekkelig hensyn til at sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien beregnet på handel ikke samles opp 

kontinuerlig, og at hyppige undersøkelser av donorhingster derfor ikke er nødvendig. Siden forordningen ble vedtatt er 

laboratoriekapasiteten til å utføre avanserte og svært følsomme, men mindre møysommelige undersøkelser for påvisning 

av smittsom metritt hos hoppe og virusarteritt hos hest, blitt styrket. 

7) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF bør derfor endres. 

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

fôr —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 5.8.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 3. 

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

(2) Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, 2013-utgaven, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

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

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

(4) Helseregelverket for landdyr, 2013-utgaven, Verdens dyrehelseorganisasjon. 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder 

sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt vilkår for donordyr av hestefamilien, av saue- og 

geitearter, og for håndtering av sæd, egg og embryoer fra disse artene (EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14). 

2018/EØS/11/41 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF 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. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 4. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1) I kapittel I avsnitt I skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  være under tilsyn av en stasjonsveterinær som er godkjent av vedkommende myndighet,» 

2) I kapittel II avsnitt I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.5 skal lyde: 

«1.5.  De skal gjennomgå følgende undersøkelser, som utføres og attesteres av et laboratorium som er godkjent av 

vedkommende myndighet og som har testene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering i samsvar med artikkel 

12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*), i samsvar med programmet fastsatt i nr. 1.6: 

a) en agargel-immundiffusjonstest (Coggins-test) eller en ELISA for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, 

med negativt resultat, 

b) en virusisolasjonstest for påvisning av virusarteritt hos hest eller påvisning av dets genom ved 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, med negativt resultat for en delmengde av den samlede 

sæden til donorhingsten, med mindre det oppnås et negativt resultat av en fortynning på 1:4 i en 

serumnøytralisasjonstest for påvisning av virusarteritt hos hest, 

c) en undersøkelse for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe med negativt resultat i hvert 

tilfelle på tre svaberprøver samlet opp fra donorhingsten, utført ved to anledninger med minst sju dagers 

mellomrom, og i intet tilfelle tidligere enn sju dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) 

etter eventuell antimikrobiell behandling av donorhingsten, tatt fra minst følgende steder: 

— forhuden, 

— uretra, 

— fossa glandis. 

Prøvene skal plasseres i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til 

laboratoriet. 

Prøvene skal gjennomgå minst én av følgende undersøkelser: 

i) dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager for isolering av Taylorella equigenitalis, 

påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene 

oppbevares kjølig under transport, eller 

ii) polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for påvisning av Taylorella equigenitalis-genom, 

innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret. 

 _______________  

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

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 

30.4.2004, s. 1).» 

b) I nr. 1.6 skal bokstav a), b) og c) lyde: 

«a)  Dersom donorhingsten oppholder seg kontinuerlig ved sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien ved sædstasjonen kommer i direkte 

kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten, skal de undersøkelsene som 

kreves i nr. 1.5, utføres på oppsamlede prøver fra donorhingsten minst én gang i året ved avlssesongens 

begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd med henblikk på handel med fersk, kjølt eller fryst sæd, og 

minst 14 dager etter datoen da oppholdsperioden på minst 30 dager begynte.  
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b) Dersom donorhingsten oppholder seg ved sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i oppsamlingsperioden, men kan forlate stasjonen av og til på stasjonsveterinærens ansvar i 

en sammenhengende periode på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien ved sædstasjonen kommer i 

direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand, skal de undersøkelsene som kreves i 

nr. 1.5, utføres i henhold til følgende: 

i) minst én gang i året på prøver oppsamlet fra donorhingsten ved avlssesongens begynnelse eller før den første 

oppsamlingen av sæd med henblikk på handel med fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter starten 

på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen, og 

ii) i perioden for oppsamling av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst sæd, som følger: 

— når det gjelder undersøkelsen som kreves i nr. 1.5 bokstav a), på prøver tatt høyst 90 dager før 

oppsamlingen av sæd beregnet på handel, 

— når det gjelder undersøkelsen som kreves i nr. 1.5 bokstav b), på prøver tatt høyst 30 dager før 

oppsamlingen av sæd beregnet på handel, mindre det bekreftes at en donorhingst ikke er virusutskiller ved 

en virusisolasjonstest, PCR eller sanntids-PCR som er utført på prøver av en delmengde av den samlede 

sæden tatt ut høyst 6 måneder før oppsamlingen av sæd beregnet på handel, og donorhingsten har reagert 

med positivt resultat på en serumnøytralisasjonstest for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på 1:4, 

— når det gjelder undersøkelsen som kreves i nr. 1.5 bokstav c), på prøver tatt høyst 60 dager før 

oppsamlingen av sæd beregnet på handel, og som for PCR eller sanntids-PCR kan foretas på tre 

svaberprøver tatt ved en enkelt undersøkelse, 

c) Dersom donorhingsten ikke oppfyller vilkårene i bokstav a) og b) og sæden samles opp med sikte på handel med 

fryst sæd, skal de undersøkelsene som kreves i nr. 1.5, utføres på prøver oppsamlet fra donorhingsten i henhold til 

følgende: 

i) minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse, 

ii) i lagringsperioden fastsatt i kapittel III avsnitt I nr. 1.3 bokstav b) og før sæden fjernes fra stasjonen eller 

brukes, på prøver som er samlet opp tidligst 14 dager og senest 90 dager etter datoen for sædoppsamlingen. 

 Som unntak fra punkt ii) første ledd er prøvetaking etter sædoppsamling og undersøkelse for påvisning av 

virusarteritt hos hest som omhandlet i nr. 1.5 bokstav b) ikke påkrevd dersom det bekreftes at en donorhingst som 

er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke er virusutskiller ved en virusisolasjonstest, PCR eller sanntids-PCR 

som er utført med negativt resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til donorhingsten, tatt ut to 

ganger i året med minst fire måneders mellomrom, og donorhingsten har reagert med positivt resultat på en 

serumnøytralisasjonstest for påvisning av virusarteritt hos hest ved en serumfortynning på 1:4.» 

3) I kapittel III avsnitt II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.8 skal lyde: 

«1.8.  Embryoene skal vaskes og ha en intakt zona pellucida, eller for embryoer fra hestedyr, embryonisk kapsel, før 

og umiddelbart etter vasking. I samsvar med IETS-håndboken skal standard framgangsmåte for vasking endres 

slik at den omfatter ytterligere vaskinger med enzymet trypsin når dette anbefales for å inaktivere eller fjerne 

bestemte sykdomsframkallende stoffer.» 

b) Nr. 1.10 skal lyde: 

«1.10. Hele overflaten av hvert embryos zona pellucida, eller for embryoer fra hestedyr, embryotisk kapsel, skal 

undersøkes ved en forstørrelse på minst 50 ganger og garanteres å være intakt og fri for vedhengende 

materiale.» 

4) I kapittel IV skal nr. 4 lyde: 

«4.  I tillegg til kravene fastsatt i direktiv 90/426/EØF skal donorhopper: 

4.1.  ikke brukes til naturlig bedekning i minst 30 dager før datoen for oppsamling av egg eller embryoer samt mellom 

datoen for den første undersøkelsen som er nevnt i nr. 4.2 og 4.3 og datoen for oppsamlingen av egg og 

embryoer,  
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4.2.  gjennomgå en agargel-immundiffusjonstest (Coggins-test) eller en ELISA for påvisning av infeksiøs anemi hos 

hest, med negativt resultat, utført på blodprøver som er tatt minst 14 dager etter starten på perioden på minst 30 

dager nevnt i nr. 4.1, og høyst 90 dager før oppsamlingen av egg eller embryoer beregnet på handel, 

4.3.  gjennomgå en undersøkelse for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe, med negativt resultat i 

hvert tilfelle i et laboratorium som nevnt i nr. 1.5 i kapittel II avsnitt I, på minst to svaberprøver tatt fra 

donorhoppen aldri tidligere enn sju dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter 

eventuell antimikrobiell behandling av donorhoppen, som minst er tatt fra følgende steder: 

— slimhinnen i fossa clitoridis, 

— sinus clitoridis. 

 Prøvene skal tas i løpet av perioden nevnt i nr. 4.1 ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom når det 

gjelder undersøkelse nevnt i punkt i), eller én gang når det gjelder undersøkelsen nevnt i punkt ii). 

 Prøvene skal plasseres i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til 

laboratoriet. 

 Prøvene skal gjennomgå minst én av følgende undersøkelser: 

i) dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager for isolering av Taylorella equigenitalis, påbegynt 

innen 24 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig 

under transport, eller 

ii) polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for påvisning av Taylorella equigenitalis-genom, innen 

48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret.» 

 ___________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. juni 2014 

om endring av vedtak 2009/109/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse 

unntak for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til 

rådsdirektiv 66/401/EØF 

[meddelt under nummer K(2014) 3788] 

(2014/362/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2009/109/EF(2) er det fastsatt at det skal gjennomføres et tidsbegrenset forsøk fram til 31. mai 

2014 med å tillate markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster som også omfatter enkelte arter som 

ikke er oppført i rådsdirektiv 66/401/EØF, rådsdirektiv 66/402/EØF(3), rådsdirektiv 2002/55/EF(4) eller rådsdirektiv 

2002/57/EF(5), for å kontrollere om nevnte arter oppfyller kravene for oppføring i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 

66/401/EØF. 

2) Det foreligger foreløpig ikke tilstrekkelige opplysninger om produksjon av, sertifiseringsvilkår for og tillatelse til 

markedsføring av frøblandinger til bruk i fôr, og disse opplysningene må utfylles og konsolideres. Varigheten av det 

tidsbegrensede forsøket må derfor forlenges. 

3) Siden starten av det tidsbegrensede forsøket og som følge av forsknings- og utviklingsprosjekter er flere andre arter som 

anses som interessante i fremtidige blandinger, blitt undersøkt. Artene Lathyrus cicera, Medicago doliata og Trifolium 

isthmocarpum bør derfor også inngå i forsøket. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale 

innen jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/109/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

 «Artikkel 1 

 Formål 

 Det gjennomføres et tidsbegrenset forsøk på unionsplan for å vurdere om artene Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus 

glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago 

polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, 

Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium 

michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis (heretter kalt 

«artene nevnt i artikkel 1») kan markedsføres som eller i frøblandinger, for å avgjøre om noen av eller alle artene bør 

oppføres på listen over fôrvekster i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 66/401/EØF.»  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 17.6.2014, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 10. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/109/EF av 9. februar 2009 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av 

frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF for å fastslå om visse arter som ikke er oppført i 

rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for å kunne oppføres i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 

66/401/EØF (EUT L 40 av 11.2.2009, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66). 

(4) Rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33). 

(5) Rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74). 

2018/EØS/11/42 
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2)  I artikkel 9 endres «31. mai 2014» til «31. mai 2016». 

3)  I vedlegg I skal nye poster i tabellen lyde: 

1 2 3 4 5 6 7 

«Lathyrus cicera 80 95 1,0 (c) (d) (e) 25 1000 

Medicago doliata 70 98 2,0 (c) (d) (e) 10 100 

Trifolium isthmocarpum 70 (herunder 

harde frø) 

98 1,0 (c) (d) (e) 10 100» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 400/2014 

av 22. april 2014 

om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2015, 2016 og 2017 for å sikre overholdelse av 

grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og for å 

vurdere forbrukernes eksponering for disse restene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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(1), særlig artikkel 29 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) ble det for første gang opprettet et samordnet flerårig kontrollprogram 

for Fellesskapet, som omfattet årene 2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved flere etterfølgende 

kommisjonsforordninger. Den siste av disse var kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2012(3). 

2)  Mellom 30 og 40 næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider 

endres vesentlig over et tidsrom på tre år, bør pesticider overvåkes i disse næringsmidlene i en rekke av treårige sykluser 

for å gjøre det mulig å vurdere forbrukereksponeringen og anvendelsen av Unionens regelverk. 

3)  På grunnlag av en binomial sannsynlighetsfordeling kan det beregnes at undersøkelse av 654 prøver gir mer enn 99 % 

sannsynlighet for å oppdage en prøve som inneholder rester av pesticider over påvisningsgrensen, forutsatt at minst 1 % 

av produktene inneholder restmengder over denne grensen(4). Innsamlingen av prøvene bør fordeles mellom 

medlemsstatene på grunnlag av befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver per produkt hvert år. 

4)  Det er tatt hensyn til analyseresultater fra tidligere offisielle kontrollprogrammer i Unionen for å sikre at pesticidene 

som omfattes av kontrollprogrammet, er representative for de midlene som brukes. 

5)  Retningslinjer for framgangsmåter for kvalitetskontroll og validering av analyser av rester av pesticider i næringsmidler 

og fôr («Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed») er 

offentliggjort på Kommisjonens nettsted(5).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 23.4.2014, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 18. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 av 31. august 2012 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 

2013, 2014 og 2015 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 235 av 1.9.2012, s. 8). 

(4) Codex Alimentarius, Rester av pesticider i næringsmidler, Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; Vol. 2, s. 372. 

(5) Dokument nr. SANCO/12571/2013 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf 

2018/EØS/11/43 
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6)  Dersom definisjonen av en rest av et pesticid omfatter andre aktive stoffer, metabolitter, nedbrytingsprodukter eller 

reaksjonsprodukter, bør det sendes inn en egen melding om disse forbindelsene, såframt de måles enkeltvis. 

7)  Medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i fellesskap 

fastlagt gjennomføringstiltak for oversending av opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte beskrivelsen 

av prøver (SSD)(1)(2) for framlegging av resultater av analyser av pesticidrester. 

8)  Med hensyn til prøvetakingsmetodene bør kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(3), som inneholder de prøvetakingsmetodene 

og -framgangsmåtene som er anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få anvendelse. 

9)  Det må vurderes om de grenseverdiene for restmengder i barnemat som er fastsatt i artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 

2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(4) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF om 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn(5), er overholdt, idet det tas hensyn bare 

til definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10)  Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde bør medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser 

ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter de validerte metodene som kreves. 

11)  Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn opplysningene for foregående kalenderår. 

12)  For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom flerårige programmer som følger etter hverandre, bør forordning 

(EU) nr. 788/2012 oppheves av hensyn til rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde for prøver som er tatt i 

2013 og 2014. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal i 2015, 2016 og 2017 ta prøver og analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er oppført i 

vedlegg I. 

Antall prøver av hvert enkelt produkt, herunder næringsmidler for spedbarn og småbarn samt produkter fra økologisk landbruk, 

er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1.  Partiet som det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig. 

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2.  Alle prøver, herunder prøver fra næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal analyseres for pesticidene oppført i vedlegg 

I i samsvar med definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3.  Når det gjelder næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal prøvene tas fra produkter til konsum eller produkter som 

rekonstitueres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til grenseverdiene for restmengder fastsatt i direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom disse næringsmidlene kan konsumeres både i den tilstand de selges i og etter 

rekonstituering, er det resultatene for det ikke-rekonstituerte produktet slik det selges, som skal sendes inn. 

  

(1) «Standard sample description for food and feed» (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457). 

(2) «Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to 

Regulation (EC) No 396/2005» (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 
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Artikkel 3 

Medlemsstatene skal sende inn analyseresultatene av de prøvene som er tatt i 2015, 2016 og 2017, innen 31. august i 

henholdsvis 2016, 2017 og 2018. Disse resultatene skal oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av prøver 

(SSD). 

Dersom definisjonen av en rest av et pesticid omfatter flere enn én forbindelse (aktivt stoff, metabolitter og/eller nedbrytings- 

eller reaksjonsprodukter), skal medlemsstatene sende inn analyseresultatene i samsvar med den fullstendige definisjonen av 

restmengden. I tillegg skal det sendes inn en egen melding om resultatene av hver enkelt av analyttene som er nevnt i 

definisjonen av en restmengde, såframt de måles enkeltvis. 

Artikkel 4 

Forordning (EU) nr. 788/2012 oppheves. 

Den skal imidlertid fortsatt gjelde for prøver som er analysert i 2013 og 2014. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 22. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Del A: Produkter av vegetabilsk opprinnelse som det skal tas prøver av i 2015, 2016 og 2017 

2015 2016 2017 

(b) (c) (a) 

Eggfrukter Epler Bønner med belg (friske eller fryste) 

Bananer Hodekål Gulrøtter 

Brokkoli Purre Slangeagurker 

Borddruer Salat Appelsiner 

Appelsinjuice Ferskener, herunder nektariner og andre 

hybrider 

Mandariner 

Bønner uten belg (friske eller fryste) Rug eller havre Pærer 

Paprika Jordbær Poteter 

Hvete Tomater Ris 

Jomfruolje av oliven (oljebearbeidings-

faktor = 5, idet det tas hensyn til en 

standardavkastning for produksjon av 

olivenolje på 20 % av olivenhøsten, med 

mindre det finnes en spesifikk oljebe-

arbeidingsfaktor. Medlemsstatene opp-

fordres til å oppgi i den nasjonale samm-

endragsrapporten hvilke bearbeidings-

faktorer for vin som er benyttet.) 

Vin (rød eller hvit) framstilt av druer. 

(Dersom det ikke finnes en spesifikk 

bearbeidingsfaktor for vin, benyttes en 

faktor på 1 som standard. Medlems-

statene oppfordres til å oppgi i den 

nasjonale sammendragsrapporten hvilke 

bearbeidingsfaktorer for vin som er 

benyttet.) 

Spinat 

Del B: Produkter av animalsk opprinnelse som det skal tas prøver av i 2015, 2016 og 2017 

2015 2016 2017 

(d) (e) (f) 

Smør Kumelk Muskler og fett fra fjørfe 

Hønseegg Muskler og fett fra svin Lever (storfe og andre drøvtyggere, svin 

og fjørfe) 

Del C: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse 

 2015 2016 2017 Merknader 

2-Fenylfenol (b) (c) (a)  

Abamektin (b) (c) (a)  

Acefat (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Acetamiprid (b) (c) (a)  

Akrinatrin (b) (c) (a)  

Aldikarb (b) (c) (a)  

Aldrin og dieldrin (b) (c) (a)  

Azinfos-metyl (b) (c) (a)  

Azoksystrobin (b) (c) (a)  

Bifentrin (b) (c) (a)  

Bifenyl (b) (c) (a)  

Bitertanol (b) (c) (a)  

Boskalid (b) (c) (a)  

Bromidion (b) (c) (a) Analysen foretas bare på grønnsakpaprika i 2015, 

på salat og tomater i 2016, bare på ris i 2017. 

Brompropylat (b) (c) (a)  

Bupirimat (b) (c) (a)  

Buprofezin (b) (c) (a)  

Kaptan (b) (c) (a)  

Karbaryl (b) (c) (a)  

Karbendazim og benomyl (b) (c) (a)  

Karbofuran (b) (c) (a)  

Karbosulfan (b) (c) (a)  

Klorantraniliprol (b) (c) (a)  

Klorfenapyr (b) (c) (a)  

Klormekvat (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter, borddruer og 

hvete i 2015, på rug eller havre, tomater og i vin i 

2016, på gulrøtter, pærer og ris i 2017. 

Klortalonil (b) (c) (a)  

Klorprofam (b) (c) (a)  

Klorpyrifos (b) (c) (a)  

Klorpyrifosmetyl (b) (c) (a)  

Klofentezin (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Klotianidin (b) (c) (a) Se også tiametoksam. 

Cyflutrin (b) (c) (a)  

Cypermetrin (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Cyprokonazol (b) (c) (a)  

Cyprodinil (b) (c) (a)  

Deltametrin (b) (c) (a)  

Diazinon (b) (c) (a)  

Diklorvos (b) (c) (a)  

Dikloran (b) (c) (a)  

Dikofol (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Dietofenkarb (b) (c) (a)  

Difenokonazol (b) (c) (a)  

Diflubenzuron (b) (c) (a)  

Dimetoat (b) (c) (a)  

Dimetomorf (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Dinikonazol (b) (c) (a)  

Difenylamin (b) (c) (a)  

Ditianon (b) (c) (a)  

Ditiokarbamater (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt appelsinjuice og olivenolje. 

Dodin (b) (c) (a)  

Endosulfan (b) (c) (a)  

EPN (b) (c) (a)  

Epoksiconazol (b) (c) (a)  

Etefon (b) (c) (a) Analysen foretas bare på appelsinjuice, 

grønnsakpaprika, hvete og borddruer i 2015, på 

epler, rug eller havre, tomater og i vin i 2016, på 

appelsiner, mandariner og ris i 2017. 

Etion (b) (c) (a)  

Etirimol (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Etofenprox (b) (c) (a)  

Famoksadon (b) (c) (a)  

Fenamidon (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Fenamifos (b) (c) (a)  

Fenarimol (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Fenazakin (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Fenbukonazol (b) (c) (a)  

Fenbutatinoksid (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter, grønnsakpap-

rika og borddruer i 2015, på epler og tomater i 

2016, på appelsiner, mandariner og pærer i 2017. 

Fenheksamid (b) (c) (a)  

Fenitrotion (b) (c) (a)  

Fenoksykarb (b) (c) (a)  

Fenpropatrin (b) (c) (a)  

Fenpropidin (b) (c) (a)  

Fenpropimorf (b) (c) (a)  

Fenpyroksimat (b) (c) (a)  

Fention (b) (c) (a)  

Fenvalerat og esfenvalerat (b) (c) (a)  

Fipronil (b) (c) (a)  

Fludioksonil (b) (c) (a)  

Flufenoxuron (b) (c) (a)  

Fluopyram (b) (c) (a)  

Flukinkonazol (b) (c) (a)  

Flusilazol (b) (c) (a)  

Flutriafol (b) (c) (a)  

Folpet (b) (c) (a)  

Formetanat (b) (c) (a)  

Fostiazat (b) (c) (a)  

Glyfosat (b) (c) (a) Analysen foretas bare på hvete i 2015, på rug eller 

havre i 2016 og på ris i 2017. 

Heksakonazol (b) (c) (a)  

Heksytiasoks (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Imazalil (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Imidakloprid (b) (c) (a)  

Indoksakarb (b) (c) (a)  

Iprodion (b) (c) (a)  

Iprovalikarb (b) (c) (a)  

Isokarbofos (b) (c) (a)  

Isoprotiolan   (a) Analysen foretas bare på ris i 2017. Ikke relevant 

for næringsmidler som skal analyseres i 2015  

og 2016. 

Kresoksimmetyl (b) (c) (a)  

Lambdacyhalotrin (b) (c) (a)  

Linuron (b) (c) (a)  

Lufenuron (b) (c) (a)  

Malation (b) (c) (a)  

Mandipropamid (b) (c) (a)  

Mepanipyrim (b) (c) (a)  

Mepikvat (b) (c) (a) Analysen foretas bare på hvete i 2015, på rug eller 

havre og tomater i 2016, på pærer og ris i 2017. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (b) (c) (a)  

Metamidofos (b) (c) (a)  

Metidation (b) (c) (a)  

Metiokarb (b) (c) (a)  

Metomyl og tiodikarb  (b) (c) (a)  

Metoksyfenozid (b) (c) (a)  

Monokrotofos (b) (c) (a)  

Myklobutanil (b) (c) (a)  

Oksadiksyl (b) (c) (a)  

Oksamyl (b) (c) (a)  

Oksydemetonmetyl (b) (c) (a)  

Paklobutrazol (b) (c) (a)  

Paration (b) (c) (a)  

Parationmetyl  (b) (c) (a)  

Penkonazol (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Pencykuron (b) (c) (a)  

Pendimetalin (b) (c) (a)  

Permetrin (b) (c) (a)  

Fosmet (b) (c) (a)  

Pirimikarb (b) (c) (a)  

Pirimifos-metyl (b) (c) (a)  

Procymidon (b) (c) (a)  

Profenofos (b) (c) (a)  

Propamokarb (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter, brokkoli, 

erter uten belg og grønnsakpaprika i 2015, på 

epler, hodekål, salat, tomater og i vin i 2016, på 

bønner, gulrøtter, agurker, appelsiner, mandariner, 

poteter, spinat og jordbær i 2017. 

Propargitt (b) (c) (a)  

Propikonazol (b) (c) (a)  

Propyzamid (b) (c) (a)  

Pymetrozin (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter og grønn-

sakpaprika i 2015, på hodekål, salat, jordbær og 

tomater i 2016, på agurker i 2017. 

Pyraklostrobin (b) (c) (a)  

Pyridaben (b) (c) (a)  

Pyrimetanil (b) (c) (a)  

Pyriproksyfen (b) (c) (a)  

Kinoksyfen (b) (c) (a)  

Spinosad (b) (c) (a)  

Spirodiklofen (b) (c) (a)  

Spiromesifen (b) (c) (a)  

Spiroksamin (b) (c) (a)  

Tau-fluvalinat (b) (c) (a)  

Tebukonazol (b) (c) (a)  

Tebufenozid (b) (c) (a)  

Tebufenpyrad (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Teflubenzuron (b) (c) (a)  

Teflutrin (b) (c) (a)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Terbutylazin (b) (c) (a)  

Tetrakonazol (b) (c) (a)  

Tetradifon (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Tiabendazol (b) (c) (a)  

Tiakloprid (b) (c) (a)  

Tiametoksam (b) (c) (a)  

Tiofanatmetyl (b) (c) (a)  

Tolklofosmetyl (b) (c) (a)  

Tolylfluanid (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Triadimefon og triadimenol (b) (c) (a)  

Triazofos (b) (c) (a)  

Trifloksystrobin (b) (c) (a)  

Triflumuron (b) (c) (a)  

Del D: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på næringsmidler av animalsk opprinnelse 

 2015 2016 2017 Merknader 

Aldrin og dieldrin (d) (e) (f)  

Bifentrin (d) (e) (f)  

Klordan (d) (e) (f)  

Klorpyrifos (d) (e) (f)  

Klorpyrifosmetyl (d) (e) (f)  

Cypermetrin (d) (e) (f)  

DDT (d) (e) (f)  

Deltametrin (d) (e) (f)  

Diazinon (d) (e) (f)  

Endosulfan (d) (e) (f)  

Famoksadon (d) (e) (f) Analysen foretas bare på smør i 2015, på melk i 

2016, på lever i 2017. 

Fenvalerat og esfenvalerat (d) (e) (f)  

Glyfosat  (e) (f) Analysen foretas bare på melk i 2016, på lever 

samt muskler og fett fra fjørfe i 2017. 

Heptaklor (d) (e) (f)  
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 2015 2016 2017 Merknader 

Heksaklorbenzen (d) (e) (f)  

Heksaklorsykloheksan (HCH), 

alfa-isomer 

(d) (e) (f)  

Heksaklorsykloheksan (HCH), 

beta-isomer 

(d) (e) (f)  

Indoksakarb (d) (e)  Analysen foretas bare på smør i 2015, på melk i 

2016. 

Lindan (d) (e) (f)  

Metoksyklor (d) (e) (f)  

Paration (d) (e) (f)  

Permetrin (d) (e) (f)  

Pirimifos-metyl (d) (e) (f)  

Spinosad   (f) Analysen foretas bare på lever i 2017. 
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VEDLEGG II 

Antall prøver nevnt i artikkel 1 

1)  Antall prøver som skal tas for hvert næringsmiddel og analyseres for pesticidene oppført i vedlegg I av hver medlemsstat, er 

angitt i tabellen i nr. 5. 

2)  I tillegg til prøvene som kreves i henhold til tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2015 ta og analysere ti prøver av 

bearbeidet kornbasert barnemat. 

I tillegg til prøvene som kreves i henhold til nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2016 ta og analysere ti prøver av 

næringsmidler for spedbarn og småbarn. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2017 ta og analysere ti prøver av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

3)  I samsvar med tabellen i nr. 5 skal antallet prøver av næringsmidler fra økologisk landbruk om mulig gjenspeile disse 

næringsmidlenes andel av markedet i den enkelte medlemsstat, og det skal tas minst én prøve. 

4)  Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på opptil 

15 % av prøvene som skal tas og analyseres i samsvar med tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker kvalitative 

påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antall prøver ved hjelp av metoder for påvisning av flere restmengder. 

Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke alminnelige metoder for å 

mengdebestemme resultatene. 

5)  Antall prøver per medlemsstat: 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

BE 12(*)  LU 12(*) 

15(**)  15(**) 

BG 12(*)  HU 12(*) 

15(**)  15(**) 

CZ 12(*)  MT 12(*) 

15(**)  15(**) 

DK 12(*)  NL 17 

15(**)   

DE 93  AT 12(*) 

  15(**) 

EE 12(*)  PL 45 

15(**)   

EL 12(*)  PT 12(*) 

15(**)  15(**) 

ES 45  RO 17 

   

FR 66  SI 12(*) 

  15(**) 
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Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

IE 12(*)  SK 12(*) 

15(**)  15(**) 

IT 65  FI 12(*) 

  15(**) 

CY 12(*)  SE 12(*) 

15(**)  15(**) 

LV 12(*)  UK 66 

15(**)   

LT 12(*)  HR 12(*) 

15(**)  15(**) 

MINSTE ANTALL PRØVER I ALT: 654 

(*) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av én restmengde. 

(**) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av flere restmengder. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 676/2014 

av 19. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet triklabendazol(*) 

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 (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Den 

europeiske union i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

husdyrhold, skal 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(2). 

3) Triklabendazol er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett, 

lever, nyrer og melk fra alle drøvtyggere. De midlertidige grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff i melk fra alle 

drøvtyggere utløp 1. januar 2014. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert av Komiteen for veterinærpreparater, som har anbefalt at de midlertidige 

grenseverdiene for restmengder av triklabendazol i melk fra alle drøvtyggere bør fastsettes som endelige. 

5) Posten for triklabendazol 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 20.6.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/11/44 
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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 19. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet triklabendazol 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 

«Triklabendazol Summen av 

ekstraherbare 

restmengder som kan 

oksideres til 

ketotriklabendazol 

Alle drøvtyggere 225 μg/kg 

100 μg/kg 

250 μg/kg 

150 μg/kg 

10 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

endoparasitter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 677/2014 

av 19. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet kabergolin(*) 

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 (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Den 

europeiske union i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

husdyrhold, skal 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(2). 

3) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om fastsettelse av grenseverdier for restmengder av 

kabergolin i storfe. 

4) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette en grenseverdi for restmengder av kabergolin i fett, lever, 

nyrer, muskler og melk fra storfe. 

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 i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter 

i forbindelse med andre arter. 

6) Komiteen for veterinærpreparater har fastslått at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til andre arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

7) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres til å omfatte stoffet kabergolin for storfe. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

9) 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 20.6.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 21. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 18. august 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 19. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 til vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 

14 nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Kabergolin Kabergolin Storfe 0,10 μg/kg 

0,25 μg/kg 

0,50 μg/kg 

0,15 μg/kg 

0,10 μg/kg 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Muskler 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Prolaktinhemmende 

middel» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 520/2012 

av 19. juni 2012 

om utøvelse av virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangs-

måter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om 

opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(1), særlig 

artikkel 87a, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

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

skapsregelverk for legemidler for mennesker(2), særlig 

artikkel 108, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 veterinær-

preparater og om opprettelse av et europeisk legemid-

delkontor og forordning (EF) nr. 1394/2007 om 

legemidler for avansert terapi(3) styrker og rasjonalise-

rer overvåkingen av sikkerheten ved legemidler som er 

brakt i omsetning i Unionen. Lignende bestemmelser 

ble innført ved 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(4) i direktiv 2001/83/EF. 

2) Virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking 

omfatter kontroll av at legemidler for mennesker er 

sikre i hele sin livssyklus. 

3) Ved forordning (EU) nr. 1235/2010 og direktiv 

2010/84/EU ble begrepet hoveddokument for legemid-

delovervåkingssystemet innført. For at legemiddelover-

våkingssystemet som brukes av innehaveren av mar-

kedsføringstillatelsen, skal gjenspeiles korrekt, bør 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 20.6.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 23. 

(1) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

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

(3) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1. 

(4) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74. 

inneholde viktige opplysninger og dokumenter som 

omfatter alle aspekter ved virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking, herunder opplysninger om 

oppgaver som er gitt til underleverandører. Det bør 

bidra til at innehaveren av markedsføringstillatelsen kan 

planlegge og utføre revisjoner på en hensiktsmessig 

måte, og at den kvalifiserte personen med ansvar for 

legemiddelovervåkingen kan kontrollere virksomheten i 

forbindelse med legemiddelovervåking. Samtidig bør 

det gjøre det mulig for vedkommende nasjonale 

myndigheter å kontrollere at kravene overholdes i alle 

aspekter ved systemet. 

4) Opplysningene i hoveddokumentet for legemiddelover-

våkingssystemet bør vedlikeholdes, slik at det framgår 

hvilke endringer som er gjort, og slik at vedkommende 

nasjonale myndigheter lett kan få tilgang til 

opplysningene for inspeksjonsformål. 

5) Kvalitetssystemer bør utgjøre en integrert del av 

legemiddelovervåkingssystemet. Minstekravene til 

kvalitetssystemet for utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking bør sikre at 

innehavere av markedsføringstillatelse, vedkommende 

nasjonale myndigheter og Det europeiske legemid-

delkontor (heretter kalt «Kontoret») innfører et egnet og 

effektivt kvalitetssystem for effektivt å overvåke at 

kravene overholdes og at alle tiltak dokumenteres på en 

hensiktsmessig måte. De bør også sikre at innehavere av 

markedsføringstillatelse, vedkommende nasjonale 

myndigheter og Kontoret har tilstrekkelig utdannet 

personale til rådighet med den kompetanse og de 

kvalifikasjoner som kreves. 

6) Bruk av et veldefinert kvalitetssystem bør sikre at all 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking 

utøves på en slik måte at den med sannsynlighet fører til 

at de ønskede resultater eller kvalitetsmål nås for 

utførelsen av legemiddelovervåkingsoppgavene. 

7) Som en del av sitt kvalitetssystem bør vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret innføre kontakt-

punkter for å forenkle samarbeidet mellom ved-

kommende nasjonale myndigheter, Kontoret, Kommi-

sjonen, innehavere av markedsføringstillatelse og 

personer som rapporterer opplysninger om risikoer ved 

legemidler, som nevnt i artikkel 101 nr. 1 annet ledd i 

direktiv 2001/83/EF. 

8) Dersom innehavere av markedsføringstillatelse, ved-

kommende nasjonale myndigheter og Kontoret bruker 

resultatindikatorer for å kontrollere at virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking utøves på en 

tilfredsstillende måte, bør disse indikatorene dokumen-

teres.  
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9) Virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking er 

i økende grad avhengig av periodisk kontroll av store 

databaser, for eksempel Eudravigilance-databasen. Selv 

om Eudravigilance-databasen ventes å bli en viktig kilde 

til opplysninger om legemiddelovervåking, bør det også 

tas hensyn til opplysninger om legemiddelovervåking 

som kommer fra andre kilder. 

10) Innehavere av markedsføringstillatelse, vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret bør kontinuerlig 

overvåke dataene i Eudravigilance-databasen for å 

avgjøre om det foreligger nye risikoer, eller om 

risikoene er endret, og hvorvidt disse risikoene har en 

innvirkning på risiko-nytte-forholdet for legemiddelet. 

Dersom det er relevant, bør de validere og bekrefte 

signaler på grunnlag av en undersøkelse av sikkerhets-

rapporter for enkelttilfeller, aggregerte data fra aktive 

overvåkingssystemer eller -studier samt opplysninger 

fra litteratur eller andre datakilder. Det er derfor 

nødvendig å innføre felles krav til signalpåvisning for å 

klargjøre hvilken rolle innehavere av markedsførings-

tillatelse, vedkommende nasjonale myndigheter og 

Kontoret har i forbindelse med overvåkingen, for å 

klargjøre hvordan signaler valideres og bekreftes, 

dersom det er relevant, og for å beskrive signalhåndte-

ringen. 

11) Som et generelt prinsipp bør signalpåvisning følge en 

godkjent metodikk. Metodikken kan imidlertid variere 

avhengig av hvilket legemiddel den er ment å omfatte. 

12) Bruken av internasjonalt anerkjente termer, formater og 

standarder bør lette samvirkingen mellom systemer som 

brukes til utøvelse av virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking, og hindre at de samme opp-

lysningene legges inn flere ganger. Den bør også gjøre 

det enklere å utveksle opplysninger mellom regulerings-

myndigheter på internasjonalt plan. 

13) Med henblikk på forenkling av rapporteringen av antatte 

bivirkninger bør innehaveren av markedsføringstillatel-

sen og medlemsstaten rapportere disse bivirkningene 

bare til Eudravigilance-databasen. Eudravigilance-

databasen bør være innrettet slik at den umiddelbart 

oversender rapporter om antatte bivirkninger som 

mottas fra innehavere av markedsføringstillatelse, til 

medlemsstatene på hvis territorium bivirkningen 

forekom. Det er derfor nødvendig å innføre et felles 

elektronisk format som innehavere av markedsførings-

tillatelse og medlemsstatene skal bruke ved oversending 

av rapporter om antatte bivirkninger til Eudravigilance-

databasen. 

14) Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter er viktige for 

å kontrollere utviklingen av et legemiddels sikkerhets-

profil etter at det er brakt i omsetning i Unionen, 

herunder en integrert (ny) vurdering av risiko-nytte-

forholdet. For å forenkle behandlingen og vurderingen 

av rapportene bør det innføres felles krav til format og 

innhold. 

15) Risikohåndteringsplaner er påkrevd for alle nye 

søknader om markedsføringstillatelse. De inneholder en 

detaljert beskrivelse av risikohåndteringssystemet som 

brukes av innehaveren av markedsføringstillatelsen. For 

å forenkle utarbeidingen av risikohåndteringsplanene og 

vedkommende myndigheters vurdering av disse bør det 

innføres felles krav til format og innhold. 

16) Dersom vedkommende myndigheter er bekymret for 

sikkerheten til et legemiddel, bør de kunne pålegge 

innehavere av markedsføringstillatelse å utføre sik-

kerhetsstudier etter at tillatelse er gitt. Innehaveren av 

markedsføringstillatelsen bør framlegge et utkast til 

protokoll før disse studiene gjennomføres. I tillegg bør 

innehaveren av markedsføringstillatelsen framlegge, på 

et passende tidspunkt, et sammendrag av studien og en 

sluttrapport. Det er hensiktsmessig at protokollen, 

sammendraget og sluttrapporten følger et felles format 

for å gjøre det enklere for Komiteen for legemiddel-

overvåking, eller for vedkommende myndigheter 

dersom det gjelder en studie som gjennomføres i bare én 

medlemsstat som krever studien gjennomført i samsvar 

med artikkel 22a i direktiv 2001/83/EF, å godkjenne og 

føre tilsyn med disse studiene. 

17) Denne forordning bør få 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/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). Den grunnleggende 

retten til vern av personopplysninger bør være sikret 

fullt ut ved all virksomhet i forbindelse med legemid-

delovervåking. Målet om å verne folkehelsen er av 

betydelig offentlig interesse, og det bør derfor være 

berettiget å behandle personopplysninger, under forut-

setning av at identifiserbare personopplysninger behand-

les bare når det er nødvendig, og bare dersom de berørte 

partene vurderer denne nødvendigheten på alle trinn i 

legemiddelovervåkingen. Vedkommende nasjonale 

myndigheter og innehavere av markedsføringstillatelse 

kan benytte pseudonymer for å erstatte identifiserbare 

personopplysninger dersom det er relevant. 

18) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 

fra Den faste komité for legemidler for mennesker.  

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Hoveddokument for legemiddelovervåkingssystemet 

Artikkel 1 

Strukturen på hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet 

1.  Opplysningene i hoveddokumentet for legemiddelovervå-

kingssystemet skal være nøyaktige og gjenspeile legemiddel-

overvåkingssystemet. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen kan, dersom det 

er relevant, bruke egne legemiddelovervåkingssystemer for 

ulike kategorier legemidler. Hvert slikt system skal beskrives i 

et eget hoveddokument. 

Alle legemidler som innehaveren av markedsføringstillatelsen 

har fått markedsføringstillatelse for i samsvar med direktiv 

2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004, skal omfattes 

av et hoveddokument for legemiddelovervåkingssystemet. 

Artikkel 2 

Innholdet i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet 

Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet skal 

inneholde minst følgende elementer: 

1)  Følgende opplysninger om den kvalifiserte personen med 

ansvar for legemiddelovervåkingen: 

a)  En beskrivelse av ansvarsområdene som viser at den 

kvalifiserte personen med ansvar for legemiddelover-

våkingen har tilstrekkelig myndighet i legemiddelover-

våkingssystemet til å kunne fremme, vedlikeholde og 

forbedre ivaretakelsen av oppgavene og ansvaret i 

forbindelse med legemiddelovervåkingen. 

b)  Et kort curriculum vitae for den kvalifiserte personen 

med ansvar for legemiddelovervåkingen, herunder do-

kumentasjon av registrering i Eudravigilance-databasen. 

c)  Kontaktopplysninger til den kvalifiserte personen med 

ansvar for legemiddelovervåkingen. 

d)  Opplysninger om alternative rutiner som skal gjelde 

dersom den kvalifiserte personen med ansvar for 

legemiddelovervåkingen ikke er til stede. 

e) Ansvarsområdene til kontaktpersonen for saker som 

gjelder legemiddelovervåking, dersom en slik person er 

utnevnt på nasjonalt plan i samsvar med artikkel 104 

nr. 4 i direktiv 2001/83/EF, herunder kontaktopplys-

ninger. 

2)  En beskrivelse av organisasjonsstrukturen hos innehaveren 

av markedsføringstillatelsen, herunder en oversikt over de 

steder der følgende virksomhet i forbindelse med legemid-

delovervåking finner sted: innsamling av sikkerhets-

rapporter for enkelttilfeller, vurdering, registrering av 

tilfeller i sikkerhetsdatabasen, utarbeiding av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter, signalpåvisning og -analyse, 

håndtering av risikohåndteringsplaner, håndtering av studier 

før og etter at tillatelse er gitt, og håndtering av endringer i 

vilkårene for en markedsføringstillatelse gjort av sik-

kerhetsårsaker. 

3)  En beskrivelse av plasseringen av, funksjonaliteten til og 

det operasjonelle ansvaret for edb-baserte systemer og 

databaser som brukes til å motta, samle, registrere og 

rapportere sikkerhetsopplysninger, og en vurdering av deres 

egnethet. 

4)  En beskrivelse av datahåndtering og -registrering og av 

prosessen som brukes for hver av de følgende delene av 

legemiddelovervåkingen: 

a)  Kontinuerlig overvåking av risiko-nytte-forholdet for 

legemidlene, resultatet av denne overvåkingen og 

beslutningsprosessen for å treffe egnede tiltak. 

b)  Drift av risikohåndteringssystemene og overvåking av 

utfallet av tiltak for å minimere risikoen. 

c)  Innsamling, vurdering og rapportering av sikkerhets-

rapporter for enkelttilfeller. 

d)  Utarbeiding og framlegging av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter. 

e)  Framgangsmåter for å underrette helsepersonell og 

offentligheten om sikkerhetsproblemer og om endringer 

i preparatomtalen og i pakningsvedlegget gjort av 

sikkerhetsårsaker. 

5)  En beskrivelse av kvalitetssystemet for utøvelse av 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking, 

herunder alle følgende elementer: 

a)  En beskrivelse av forvaltningen av menneskelige 

ressurser nevnt i artikkel 10, som inneholder følgende 

elementer: en beskrivelse av organisasjonsstrukturen for 

utøvelse av virksomhet i forbindelse med legemiddel-

overvåking med en henvisning til stedet der dokumenta-

sjonen om personalets kvalifikasjoner oppbevares, et 

sammendrag av opplæringsplanen, herunder en henvis-

ning til stedet der opplæringsmappene oppbevares, samt 

retningslinjer for kritiske prosesser. 

b)  En beskrivelse av dokumentstyringssystemet nevnt i 

artikkel 12, herunder stedet der dokumenter som brukes 

ved virksomhet i forbindelse med legemiddelover-

våking, oppbevares. 

c)  En beskrivelse av systemet for kontroll av legemiddel-

overvåkingssystemets funksjon og oppfyllelsen av 

kravene i artikkel 11. 

6)  Dersom det er relevant, en beskrivelse av virksomheten 

og/eller tjenestene som innehaveren av markedsførings-

tillatelsen har satt ut til underleverandør i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1.  
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Artikkel 3 

Innholdet i vedlegget til hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet 

Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet skal ha 

et vedlegg som inneholder følgende dokumenter: 

1)  En oversikt over legemidler som omfattes av hoveddo-

kumentet for legemiddelovervåkingssystemet, herunder 

legemiddelets navn, de virksomme stoffenes internasjonale 

fellesnavn (INN) og den eller de medlemsstater der 

tillatelsen gjelder. 

2)  En oversikt over skriftlige regler og framgangsmåter for 

overholdelse av artikkel 11 nr. 1. 

3)  En oversikt over underleverandøravtaler nevnt i artikkel 6 

nr. 2. 

4)  En oversikt over oppgaver som er delegert av den 

kvalifiserte personen med ansvar for legemiddelovervå-

kingen. 

5)  En oversikt over alle planlagte og fullførte revisjoner. 

6)  Dersom det er relevant, en oversikt over resultatindika-

torene nevnt i artikkel 9. 

7)  Dersom det er relevant, en oversikt over andre hoveddo-

kumenter for legemiddelovervåkingssystemet som opp-

bevares av samme innehaver av markedsføringstillatelse. 

8)  En loggbok som inneholder opplysningene nevnt i 

artikkel 5 nr. 4. 

Artikkel 4 

Vedlikehold 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal ajourføre 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet og om 

nødvendig revidere det for å ta hensyn til erfaringer som er 

gjort, teknisk og vitenskapelig utvikling samt endringer av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet og 

vedlegget skal underlegges versjonskontroll, og det skal angis 

hvilken dato de sist ble ajourført av innehaveren av markeds-

føringstillatelsen. 

3.  Alle avvik fra framgangsmåtene for legemiddelover-

våking, deres virkning samt håndteringen av dem skal 

dokumenteres i hoveddokumentet for legemiddelovervåkings-

systemet inntil avviket er korrigert. 

4.  Uten at det berører kravene fastsatt i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1234/2008 av 24. november 2008 om 

behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelse 

for legemidler for mennesker og veterinærpreparater(1), skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen omgående underrette 

  

(1) EUT L 334 av 24.11.2008, s. 7. 

Kontoret om enhver endring av sted der hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet oppbevares, eller endringer i 

kontaktopplysninger eller navnet på den kvalifiserte personen 

med ansvar for legemiddelovervåkingen. Kontoret skal 

ajourføre Eudravigilance-databasen nevnt i artikkel 24 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004 og, dersom det er relevant, den 

europeiske legemiddelportalen nevnt i artikkel 26 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

Artikkel 5 

Format for dokumentene i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet 

1.  Dokumentene i hoveddokumentet for legemiddelover-

våkingssystemet skal være fullstendige og leselige. Dersom det 

er relevant, kan opplysningene framlegges i form av tabeller 

eller flytdiagrammer. Alle dokumenter skal indekseres og 

arkiveres for å sikre enkel tilgang til dem gjennom hele opp-

bevaringsperioden. 

2.  Opplysningene og dokumentene i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet kan framlegges i moduler i 

samsvar med det systemet som er utførlig beskrevet i 

veiledningen for god praksis innenfor legemiddelovervåking. 

3.  Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet 

kan lagres elektronisk, forutsatt at lagringsmediet vil være 

leselig over tid, og at det kan framlegges en tydelig utskrift for 

revisjoner og inspeksjoner. 

4.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal i loggboken 

nevnt i artikkel 3 nr. 8 registrere enhver endring av innholdet i 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet som er 

foretatt i løpet av de siste fem årene, med unntak av opp-

lysningene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b)–e) og artikkel 3. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal i loggboken 

registrere dato, hvem som er ansvarlig for endringen og, dersom 

det er relevant, årsaken til endringen. 

Artikkel 6 

Underleveranser 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen kan sette ut noe 

av virksomheten i legemiddelovervåkingssystemet til tredjepar-

ter. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal imidlertid 

beholde hele ansvaret for at hoveddokumentet for legemiddel-

overvåkingssystemet er fullstendig og korrekt. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal utarbeide 

en oversikt over sine gjeldende underleverandøravtaler med 

tredjepartene nevnt i nr. 1, med angivelse av de berørte 

legemidlene og territoriene. 

Artikkel 7 

Tilgang til og oppbevaring av hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet 

1.  Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet 

skal oppbevares enten på det stedet i Unionen der innehaveren 

av markedsføringstillatelsen utøver den viktigste virksomheten 
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i forbindelse med legemiddelovervåking, eller på det stedet i 

Unionen der den kvalifiserte personen med ansvar for 

legemiddelovervåkingen er virksom. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sikre at den 

kvalifiserte personen med ansvar for legemiddelovervåkingen 

har permanent tilgang til hoveddokumentet for legemiddelover-

våkingssystemet. 

3.  Hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet 

skal være permanent og umiddelbart tilgjengelig for inspeksjon 

på stedet der det oppbevares. 

Dersom hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet 

oppbevares elektronisk i samsvar med artikkel 5 nr. 3, er det 

ved anvendelse av denne artikkel tilstrekkelig at dataene som er 

lagret elektronisk, er direkte tilgjengelige på stedet der 

hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet opp-

bevares. 

4.  I henhold til artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2001/83/EF kan 

vedkommende nasjonale myndighet begrense sin anmodning til 

å gjelde bestemte deler eller moduler i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet, og innehaveren av markeds-

føringstillatelsen skal bære kostnadene ved å framlegge en kopi 

av hoveddokumentet for legemiddelovervåkingssystemet. 

5.  Vedkommende nasjonale myndighet og Kontoret kan 

anmode om at innehaveren av markedsføringstillatelsen med 

jevne mellomrom framlegger en kopi av loggboken nevnt i 

artikkel 3 nr. 8. 

KAPITTEL II 

Minstekrav til kvalitetsstyringssystemene for utøvelse av 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking 

A v s n i t t  1  

A l m i n n e l i g e  b e s t e m m e l s e r  

Artikkel 8 

Kvalitetssystem 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelse, vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret skal innføre og bruke et 

hensiktsmessig og effektivt kvalitetssystem for den virksomhe-

ten de utøver i forbindelse med legemiddelovervåking. 

2.  Kvalitetssystemet skal omfatte organisasjonsstruktur, an-

svarsområder, framgangsmåter, prosesser og ressurser, hen-

siktsmessig ressursforvaltning, kontroll av overholdelse av 

kravene samt dokumentstyring. 

3.  Kvalitetssystemet skal bygge på følgende virksomhet: 

a)  Kvalitetsplanlegging: innføre strukturer og planlegge in-

tegrerte og ensartede prosesser. 

b)  Kvalitetsoverholdelse: utføre oppgaver og ivareta ansvars-

områder i samsvar med kvalitetskravene. 

c)  Kvalitetskontroll og -sikring: overvåke og vurdere hvor 

effektive de innførte strukturene og prosessene er, og hvor 

effektivt prosessene gjennomføres. 

d)  Kvalitetsforbedringer: korrigere og forbedre strukturene og 

prosessene der det er nødvendig. 

4.  Alle elementer, krav og bestemmelser som er vedtatt for 

kvalitetssystemet, skal dokumenteres på en systematisk og 

ryddig måte i form av skriftlige regler og framgangsmåter, for 

eksempel kvalitetsplaner, -håndbøker og -registre. 

5.  Alle personer som er involvert i framgangsmåtene og 

prosessene i de kvalitetssystemene som vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret har innført for utøvelsen av 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåkingen, skal 

være ansvarlige for at disse kvalitetssystemene fungerer som de 

skal, samt sikre et systematisk kvalitetsarbeid og sørge for at 

kvalitetssystemet tas i bruk og vedlikeholdes. 

Artikkel 9 

Resultatindikatorer 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen, vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret kan bruke resultatindika-

torer for kontinuerlig å overvåke at virksomheten i forbindelse 

med legemiddelovervåkingen utøves på en tilfredsstillende 

måte, 

2.  Kontoret kan offentliggjøre en oversikt over resultatindi-

katorer på grunnlag av en anbefaling fra Komiteen for legemid-

delovervåking. 

A v s n i t t  2  

M i n s t e k r a v  t i l  k v a l i t e t s s y s t e m e t  f o r  

v i r k s o m h e t  i  f o r b i n d e l s e  m e d  

l e g e m i d d e l o v e r v å k i n g  s o m  u t ø v e s  a v  

i n n e h a v e r e  a v  m a r k e d s f ø r i n g s t i l l a t e l s e  

Artikkel 10 

Forvaltning av menneskelige ressurser 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal ha 

tilstrekkelig personale til rådighet, med den kompetanse og de 

kvalifikasjoner som kreves for utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

I henhold til første ledd skal innehaveren av markedsførings-

tillatelsen sikre at den kvalifiserte personen med ansvar for 

legemiddelovervåkingen har tilegnet seg tilstrekkelig teoretisk 

og praktisk kunnskap til å kunne utøve virksomhet i forbindelse 

med legemiddelovervåking. Dersom den kvalifiserte personen 

ikke har fullført medisinsk grunnutdanning i samsvar med 

artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 

7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(1), 

skal innehaveren av markedsføringstillatelsen sikre av den 

kvalifiserte personen med ansvar for legemiddelovervåkingen 

bistås av en person med medisinsk utdanning. Denne bistanden 

skal være behørig dokumentert. 

2.  Pliktene til personale med ledelses- og kontrollfunksjoner, 

herunder den kvalifiserte personen med ansvar for 

legemiddelovervåkingen, skal være angitt i stillingsbeskrivel-

sene. Den hierarkiske oppbygningen skal angis i et 

  

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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organisasjonskart. Innehaveren av markedsføringstillatelsen 

skal sikre at den kvalifiserte personen med ansvar for legemid-

delovervåkingen har tilstrekkelig myndighet til å påvirke 

innehaverens kvalitetssystem og virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking. 

3.  Alt personale som er involvert i utøvelsen av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking, skal gjennomgå grunn- 

og videreutdanning i henhold til vedkommendes rolle og 

ansvarsområder. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

ta vare på utdanningsplaner og -registre for å dokumentere, 

vedlikeholde og utvikle personalets kompetanse og stille 

materialet til rådighet for revisjon eller inspeksjon. 

4.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal gi egnede 

retningslinjer for de prosessene som skal brukes dersom saken 

haster, herunder for å opprettholde virksomheten. 

Artikkel 11 

Kontroll av overholdelse av krav 

1.  Kvalitetssystemet skal inneholde særskilte framgangs-

måter og prosesser for å sikre følgende: 

a)  At innehaveren av markedsføringstillatelsen kontinuerlig 

overvåker legemiddelovervåkingsdata, undersøker alternati-

ver for risikominimering og -forebygging og treffer egnede 

tiltak. 

b)  At innehaveren av markedsføringstillatelsen foretar en 

vitenskapelig vurdering av alle opplysninger om risikoen 

ved legemidler som nevnt i artikkel 101 nr. 1 annet ledd i 

direktiv 2001/83/EF. 

c)  At det framlegges nøyaktige og kontrollerbare opplysninger 

om alvorlige og ikke alvorlige bivirkninger i Eudravigi-

lance-databasen innenfor de frister som er fastsatt i artikkel 

107 nr. 3 første og annet ledd i direktiv 2001/83/EF. 

d)  At de framlagte opplysningene om risikoen ved legemidler, 

herunder prosesser for å unngå at opplysningene legges inn 

flere ganger, og for å validere signaler i samsvar med 

artikkel 21 nr. 2, har den kvalitet, integritet og full-

stendighet som kreves. 

e)  At innehaveren av markedsføringstillatelsen kommuniserer 

effektivt med vedkommende nasjonale myndigheter og 

Kontoret, herunder om nye eller endrede risikoer, hoveddo-

kumentet for legemiddelovervåkingssystemet, risikohåndte-

ringssystemer, risikoreduserende tiltak, periodiske, opp-

daterte sikkerhetsrapporter, korrigerende og forebyggende 

tiltak og studier etter at tillatelse er gitt. 

f)  At innehaveren av markedsføringstillatelsen ajourfører 

preparatinformasjon i lys av vitenskapelig kunnskap, 

herunder vurderinger og anbefalinger som er offentliggjort 

via den europeiske legemiddelportalen, og på grunnlag av 

sin kontinuerlige overvåking av opplysninger som er 

offentliggjort på den europeiske legemiddelportalen. 

g)  At innehaveren av markedsføringstillatelsen sørger for 

egnet formidling av relevante sikkerhetsopplysninger til 

helsepersonell og pasienter. 

2.  En innehaver av markedsføringstillatelse som har satt ut 

noe av virksomheten i forbindelse med legemiddelovervåking 

til underleverandører, skal beholde ansvaret for å sikre at det 

brukes et effektivt kvalitetssystem i forbindelse med disse 

oppgavene. 

Artikkel 12 

Dokumentstyring og oppbevaring av data 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelse skal registrere alle 

opplysninger om legemiddelovervåking og sikre at opplys-

ningene håndteres og oppbevares på en måte som muliggjør 

korrekt rapportering, tolking og kontroll av opplysningene. 

Innehavere av markedsføringstillatelse skal innføre et do-

kumentstyringssystem for alle dokumenter som brukes ved 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking, som sikrer 

at disse dokumentene kan gjenfinnes, samt at det kan spores 

hvilke tiltak som er truffet for å undersøke sikkerhetsproblemer, 

hvilke frister som er satt for disse undersøkelsene, og hvilke 

beslutninger som er tatt i forbindelse med sikkerhetsproblemer, 

herunder dato og beslutningsprosess. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal innføre rutiner 

som gjør det enklere å spore og følge opp bivirkningsrapporter. 

2.  Innehavere av markedsføringstillatelse skal sørge for at 

elementene nevnt i artikkel 2 oppbevares i minst fem år etter at 

systemet som er beskrevet i hoveddokumentet for legemid-

delovervåkingssystemet, er formelt avsluttet av innehaveren av 

markedsføringstillatelsen. 

Legemiddelovervåkingsdata og dokumenter som omhandler 

hvert enkelt godkjent legemiddel, skal oppbevares så lenge 

legemiddelet er godkjent, og i minst ti år etter at markeds-

føringstillatelsen har utløpt. Dokumentene skal imidlertid 

oppbevares i et lengre tidsrom dersom dette kreves i henhold til 

unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 13 

Revisjon 

1.  Risikobaserte revisjoner av kvalitetssystemet skal utføres 

med jevne mellomrom for å sikre at kvalitetssystemet over-

holder kravene til kvalitetssystemer som er fastsatt i artikkel 8, 

10, 11 og 12, og for å fastslå hvor effektivt det er. Disse 

revisjonene skal utføres av personer som ikke har noen direkte 

tilknytning til eller ansvar for de forhold eller prosesser som 

revisjonen gjelder. 

2.  Korrigerende tiltak, herunder en oppfølgingsrevisjon ved 

avvik, skal treffes ved behov. En rapport om resultatene av 

revisjonen skal utarbeides for hver revisjon og oppfølgings-

revisjon. Revisjonsrapporten skal oversendes ledelsen som har 

ansvaret for de forholdene som revisjonen gjelder. Datoer for 

og resultater av revisjoner og oppfølgingsrevisjoner skal 

dokumenteres i samsvar med artikkel 104 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2001/83/EF.  
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A v s n i t t  3  

M i n s t e k r a v  t i l  k v a l i t e t s s y s t e m e t  f o r  

v i r k s o m h e t  i  f o r b i n d e l s e  m e d  

l e g e m i d d e l o v e r v å k i n g  s o m  u t ø v e s  a v  

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

K o n t o r e t  

Artikkel 14 

Forvaltning av menneskelige ressurser 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal 

ha tilstrekkelig personale til rådighet med den kompetanse og 

de kvalifikasjoner som kreves for utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Organisasjonsstrukturen og fordelingen av oppgaver og an-

svarsområder skal være klar og, i den grad det er nødvendig, 

tilgjengelig. Det skal opprettes kontaktpunkter. 

2.  Alt personale som er involvert i utøvelsen av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking, skal gjennomgå grunn- 

og videreutdanning. Vedkommende nasjonale myndigheter og 

Kontoret skal ta vare på utdanningsplaner og -registre for å 

dokumentere, vedlikeholde og utvikle personalets kompetanse 

og stille materialet til rådighet for revisjon. 

3.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal  

gi sitt personale egnede retningslinjer for prosessene som  

skal brukes i hastetilfeller, herunder for å opprettholde 

virksomheten. 

Artikkel 15 

Kontroll av overholdelse av krav 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal 

innføre særskilte framgangsmåter og prosesser for å nå alle 

følgende mål: 

a) Sikre at det foretas en vurdering av kvaliteten av de 

framlagte legemiddelovervåkingsdataene, herunder at de er 

fullstendige. 

b)  Sikre at legemiddelovervåkingsdata vurderes og behandles 

innenfor fristene fastsatt i direktiv 2002/83/EF og 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

c)  Sikre uavhengighet ved utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

d)  Sikre effektiv kommunikasjon mellom vedkommende 

nasjonale myndigheter og mellom vedkommende nasjonale 

myndigheter og Kontoret samt med pasienter, 

helsepersonell, innehavere av markedsføringstillatelse og 

offentligheten. 

e)  Garantere at vedkommende nasjonale myndigheter og 

Kontoret underretter hverandre og Kommisjonen om at de 

har til hensikt å offentliggjøre opplysninger om sikkerheten 

til et legemiddel som er godkjent i flere medlemsstater, eller 

et virksomt stoff som inngår i et slikt legemiddel, i samsvar 

med artikkel 106a i direktiv 2001/83/EF. 

f)  Utføre inspeksjoner, herunder inspeksjoner før tillatelse er 

gitt. 

2.  I tillegg til framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal ved-

kommende nasjonale myndigheter innføre framgangsmåter for 

innsamling og registrering av opplysninger om alle antatte 

bivirkninger som oppstår på deres territorium. 

3.  Kontoret skal innføre framgangsmåter for overvåking av 

medisinsk litteratur i samsvar med artikkel 27 i forordning (EF) 

nr. 726/2004. 

Artikkel 16 

Dokumentstyring og oppbevaring av data 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal 

registrere alle opplysninger om legemiddelovervåking og sikre 

at opplysningene håndteres og oppbevares på en måte som 

muliggjør korrekt rapportering, tolking og kontroll av opp-

lysningene. 

De skal innføre et dokumentstyringssystem for alle dokumenter 

som brukes ved virksomhet i forbindelse med legemiddel-

overvåking, som sikrer at disse dokumentene kan gjenfinnes, 

samt at det kan spores hvilke tiltak som er truffet for å 

undersøke sikkerhetsproblemer, hvilke frister som er satt for 

disse undersøkelsene, og hvilke beslutninger som er tatt i 

forbindelse med sikkerhetsproblemene, herunder dato og 

beslutningsprosess. 

2.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal 

sørge for at vesentlige dokumenter som beskriver legemiddel-

overvåkingssystemet deres, oppbevares i minst fem år etter at 

systemet er formelt avsluttet. 

Legemiddelovervåkingsdata og dokumenter som omhandler 

hvert enkelt godkjent legemiddel, skal oppbevares så lenge 

legemiddelet er godkjent, og i minst ti år etter at markeds-

føringstillatelsen har utløpt. Dokumentene skal imidlertid 

oppbevares i et lengre tidsrom dersom dette kreves i henhold til 

unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 17 

Revisjon 

1.  Risikobaserte revisjoner av kvalitetssystemet skal utføres 

med jevne mellomrom i samsvar med en felles metodikk for å 

sikre at kvalitetssystemet overholder kravene fastsatt i artikkel 

8, 14 15 og 16, og for å fastslå hvor effektivt det er. 

2.  Korrigerende tiltak, herunder en oppfølgingsrevisjon ved 

avvik, skal treffes ved behov. Revisjonsrapporten skal 

oversendes ledelsen som har ansvaret for de forholdene som 

revisjonen gjelder. Datoer for og resultater av revisjoner og 

oppfølgingsrevisjoner skal dokumenteres. 

KAPITTEL III 

Minstekrav til overvåking av data i Eudravigilance-databasen 

Artikkel 18 

Generelle krav 

1.  Kontoret og vedkommende nasjonale myndigheter skal 

samarbeide om overvåkingen av dataene i Eudravigilance-

databasen.  
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2.  Innehaverne av markedsføringstillatelse skal overvåke 

dataene i Eudravigilance-databasen i den grad de har tilgang til 

denne databasen. 

3.  Innehaverne av markedsføringstillatelse, vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret skal sikre kontinuerlig 

overvåking av Eudravigilance-databasen med en hyppighet som 

står i forhold til fastslått risiko, potensiell risiko og behovet for 

ytterligere opplysninger. 

4.  Vedkommende myndighet i hver medlemsstat skal være 

ansvarlig for overvåking av data som har opprinnelse på med-

lemsstatens territorium. 

Artikkel 19 

Identifisering av endrede og nye risikoer 

1.  Identifisering av nye eller endrede risikoer skal bygge på 

påvisning og analyse av signalene som gjelder et legemiddel 

eller et virksomt stoff. 

I dette kapittel menes med «signal» opplysninger fra én eller 

flere kilder, herunder observasjoner og forsøk som antyder at 

det finnes en mulig årsakssammenheng eller et nytt aspekt ved 

en kjent forbindelse mellom et inngrep og en hendelse, eller et 

sett av tilknyttede hendelser, uønskede eller fordelaktige, som 

vurderes som sannsynlige nok til at kontrolltiltak er berettiget. 

Ved overvåking av data i Eudravigilance-databasen skal bare 

signaler som er knyttet til en bivirkning, tas i betraktning. 

2.  Påvisning av et signal skal bygge på en tverrfaglig 

tilnærming. Signalpåvisning innenfor Eudravigilance-databasen 

skal utfylles med statistisk analyse dersom det er relevant. Etter 

samråd med Komiteen for legemiddelovervåking kan Kontoret 

offentliggjøre en oversikt over medisinske hendelser som må 

tas i betraktning ved påvisning av et signal. 

Artikkel 20 

Metodikk for påvisning av et signals beviskraft 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter, innehavere av 

markedsføringstillatelse og Kontoret skal fastsette et signals 

beviskraft ved å bruke en anerkjent metodikk som tar hensyn til 

klinisk relevans, forbindelsens kvantitative styrke, dataenes 

sammenheng, forholdet mellom eksponering og respons, 

biologisk sannsynlighet, forsøksresultater, mulige analogier 

samt dataenes egenskaper og kvalitet. 

2.  Ved prioritering av signaler kan ulike faktorer tas i 

betraktning, særlig opplysninger om hvorvidt forbindelsen eller 

legemiddelet er nytt, faktorer knyttet til reaksjonens alvor-

lighetsgrad og faktorer knyttet til dokumentering av rapporter i 

Eudravigilance-databasen. 

3.  Komiteen for legemiddelovervåking skal regelmessig 

vurdere metodikken som brukes, og offentliggjøre anbefalinger 

dersom det er relevant. 

Artikkel 21 

Signalhåndtering 

1.  Signalhåndteringen skal omfatte følgende virksomhet: 

signalpåvisning, signalvalidering, signalbekreftelse, signal-

analyse og -prioritering, signalvurdering og anbefalinger om 

tiltak. 

I denne artikkel menes med «signalvalidering» prosessen med å 

vurdere data som støtter det påviste signalet, for å kontrollere at 

den tilgjengelige dokumentasjonen inneholder tilstrekkelig 

belegg for at det finnes en ny mulig årsakssammenheng eller et 

nytt aspekt ved en kjent forbindelse, og at videre analyse av 

signalet derfor er berettiget. 

2.  Dersom en innehaver av en markedsføringstillatelse 

påviser et nytt signal ved overvåking av Eudravigilance-

databasen, skal det valideres, og Kontoret og vedkommende 

nasjonale myndigheter skal underrettes. 

3.  Dersom det anses at et validert signal krever ytterligere 

analyse, skal det bekreftes så snart som mulig og senest 30 

dager etter at det er mottatt, på følgende måte: 

a)  Dersom signalet gjelder et legemiddel som er godkjent i 

samsvar med direktiv 2001/83/EF, skal det bekreftes av 

vedkommende myndighet i en medlemsstat der legemid-

delet markedsføres, eller i en ansvarlig medlemsstat eller en 

medansvarlig medlemsstat utnevnt i samsvar med artikkel 

22 nr. 1. 

b)  Dersom signalet gjelder et legemiddel som er godkjent i 

samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, skal det 

bekreftes av Kontoret i samarbeid med medlemsstatene. 

Ved analyse av det validerte signalet kan vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret ta i betraktning andre 

tilgjengelige opplysninger om legemiddelet. 

Dersom signalets validitet ikke er bekreftet, skal det rettes 

særlig oppmerksomhet mot ikke-bekreftede signaler som 

gjelder et legemiddel, dersom disse signalene etterfølges av nye 

signaler som gjelder samme legemiddel. 

4.  Uten at det berører nr. 2 og 3 skal vedkommende 

nasjonale myndigheter og Kontoret validere og bekrefte ethvert 

signal som de har påvist i forbindelse med sin kontinuerlige 

overvåking av Eudravigilance-databasen. 

5.  Ethvert bekreftet signal skal innføres i sporingssystemet 

som forvaltes av Kontoret, og skal oversendes til Komiteen for 

legemiddelovervåking for innledende analyse og prioritering av 

signaler i samsvar med artikkel 107h nr. 2 i direktiv 

2001/83/EF og artikkel 28a nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 726/2004. 

6.  Kontoret skal umiddelbart underrette berørte innehavere 

av markedsføringstillatelse om de konklusjoner Komiteen for 

legemiddelovervåking har kommet fram til med hensyn til 

vurderingen av bekreftede signaler.  
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Artikkel 22 

Arbeidsdeling ved signalhåndtering 

1.  For legemidler som er godkjent i samsvar med direktiv 

2001/83/EF i mer enn én medlemsstat, og for virksomme 

stoffer som inngår i flere legemidler som det er utstedt minst én 

markedsføringstillatelse for i samsvar med direktiv 2001/83/EF, 

kan medlemsstatene i samordningsgruppen nevnt i artikkel 27 i 

direktiv 2001/83/EF beslutte å utnevne en ansvarlig medle-

msstat og, dersom det er relevant, en medansvarlig medle-

msstat. Enhver slik utnevning skal vurderes på nytt minst hvert 

fjerde år. 

Den ansvarlige medlemsstaten skal overvåke Eudravigilance-

databasen og validere og bekrefte signaler i samsvar med 

artikkel 21 nr. 3 og 4 på vegne av de andre medlemsstatene. 

Medlemsstaten som er utnevnt som medansvarlig, skal bistå 

ansvarlig medlemsstat i å utføre oppgavene. 

2.  Ved utnevning av en ansvarlig medlemsstat og, dersom 

det er relevant, en medansvarlig medlemsstat kan samordnings-

gruppen ta hensyn til om en medlemsstat fungerer som 

rapporterende medlemsstat i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i 

direktiv 2001/83/EF, eller som rapportør for vurderingen av 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter i samsvar med 

artikkel 107e i nevnte direktiv. 

3.  Kontoret skal på den europeiske legemiddelportalen 

offentliggjøre en oversikt over de virksomme stoffene som er 

omfattet av arbeidsdeling i samsvar med denne artikkel, og 

hvilken ansvarlig medlemsstat og medansvarlig medlemsstat 

som er utnevnt til å overvåke disse stoffene i Eudravigilance-

databasen. 

4.  Uten at det berører nr. 1 skal alle medlemsstater fortsatt ha 

ansvar for overvåkingen av data i Eudravigilance-databasen i 

samsvar med artikkel 107h nr. 1 bokstav c) og artikkel 107h 

nr. 3 i direktiv 2001/83/EF. 

5.  For legemidler som er godkjent i samsvar med forordning 

(EF) nr. 726/2004, skal Kontoret bistås i overvåkingen av data i 

Eudravigilance-databasen av rapportøren som er utnevnt av 

Komiteen for legemiddelovervåking i samsvar med artikkel 62 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

Artikkel 23 

Støtte til signalpåvisning 

Kontoret skal støtte overvåkingen av Eudravigilance-databasen 

ved å gi vedkommende nasjonale myndigheter tilgang til 

følgende opplysninger: 

a)  Data og statistiske rapporter som gjør det mulig å vurdere 

alle bivirkninger som er rapportert til Eudravigilance-

databasen i forbindelse med et virksomt stoff eller et 

legemiddel. 

b)  Spesialtilpassede forespørsler til støtte for vurderingen av 

sikkerhetsrapporter for enkelttilfeller og rekker av tilfeller. 

c)  Spesialtilpasset gruppering og stratifisering av data som 

gjør det mulig å identifisere pasientgrupper med høyere 

risiko for bivirkninger eller med risiko for en mer alvorlig 

bivirkning. 

d)  Statistiske metoder for signalpåvisning. 

Kontoret skal også sikre at innehavere av markedsførings-

tillatelse bistås i sin overvåking av Eudravigilance-databasen. 

Artikkel 24 

Revisjonsspor for signalpåvisning 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret skal 

oppbevare et revisjonsspor for sin signalpåvisningsvirksomhet i 

Eudravigilance-databasen og for relevante forespørsler og 

resultatene av disse. 

2.  Revisjonssporet skal gjøre det mulig å spore hvordan 

signalene er påvist, og hvordan validerte og bekreftede signaler 

er vurdert. 

KAPITTEL IV 

Bruk av terminologi, formater og standarder 

Artikkel 25 

Bruk av internasjonalt anerkjent terminologi 

1.  Ved klassifisering, gjenfinning, presentasjon, risiko-nytte-

vurdering samt elektronisk utveksling og formidling av 

opplysninger om legemiddelovervåking og legemidler skal 

medlemsstater, innehavere av markedsføringstillatelse og 

Kontoret benytte følgende terminologi: 

a)  Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) 

utarbeidet av Den internasjonale konferanse om harmonise-

ring av tekniske krav til registrering av legemidler for 

mennesker (ICH), tverrfaglig tema M1. 

b)  Listene over standardtermer offentliggjort av Kommisjonen 

for den europeiske farmakopé. 

c)  Terminologien fastsatt i EN ISO 11615:2012 Helsein-

formatikk – Identifisering av medisinske produkter – Data-

elementer og strukturer for unik identifisering og utveksling 

av regulert produktinformasjon om legemidler (ISO/FDIS 

11615:2012). 

d)  Terminologien fastsatt i EN ISO 11616:2012 Helsein-

formatikk – Identifisering av medisinske produkter – Data-

elementer og strukturer for unik identifisering og utveksling 

av regulert farmasøytisk produktinformasjon (ISO/FDIS 

11616:2012).  
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e)  Terminologien fastsatt i EN ISO 11238:2012 Helsein-

formatikk – Identifisering av medisinske produkter – Data-

elementer og strukturer for unik identifisering og utveksling 

av regulert informasjon om stoffer (ISO/FDIS 11238:2012). 

f)  Terminologien fastsatt i EN ISO 11239:2012 Helsein-

formatikk – Identifisering av medisinske produkter – Data-

elementer og strukturer for unik identifisering og utveksling 

av regulert informasjon om farmasøytiske doseringsformer, 

presentasjonsenheter, administrasjonsruter og emballasje 

(ISO/FDIS 11239:2012). 

g)  Terminologien fastsatt i EN ISO 11240:2012 Helsein-

formatikk – Identifisering av medisinske produkter – Data-

elementer og strukturer for unik identifisering og utveksling 

av måleenheter (ISO/FDIS 11240:2012). 

2.  Medlemsstater, vedkommende nasjonale myndigheter 

eller innehavere av markedsføringstillatelse skal anmode Den 

internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til 

registrering av legemidler for mennesker, Kommisjonen for den 

europeiske farmakopé, Den europeiske standardiserings-

organisasjon (CEN) eller Den internasjonale standardiserings-

organisasjon (ISO) om å tilføye en ny term i terminologien 

nevnt i nr. 1 dersom det er nødvendig. I slike tilfeller skal 

Kontoret underrettes. 

3.  Medlemsstater, innehavere av markedsføringstillatelse og 

Kontoret skal overvåke bruken av terminologien nevnt i nr. 1 

enten systematisk eller ved hjelp av regelmessige stikkprøver. 

Artikkel 26 

Bruk av internasjonalt anerkjente formater og standarder 

1.  Ved beskrivelse, gjenfinning, presentasjon, risiko-nytte-

vurdering samt elektronisk utveksling og formidling av opp-

lysninger om legemiddelovervåking og legemidler skal 

vedkommende nasjonale myndigheter, innehavere av markeds-

føringstillatelse og Kontoret benytte følgende formater og 

standarder: 

a)  Extended Eudravigilance Medicinal Product Report 

Message (XEVPRM), som er det formatet Kontoret har 

offentliggjort for elektronisk oversending av opplysninger 

om alle legemidler for mennesker som er godkjent i 

Unionen i samsvar med artikkel 57 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

b)  ICH E2B(R2) «Maintenance of the ICH guideline on 

clinical safety data management: data elements for 

transmission of Individual Case Safety Reports». 

c)  ICH M2-standard «Electronic Transmission of Individual 

Case Safety Reports Message Specification». 

2.  Med hensyn til nr. 1 kan vedkommende nasjonale 

myndigheter, innehavere av markedsføringstillatelse og 

Kontoret også bruke følgende formater og standarder: 

a)  EN ISO 27953-2:2011 Helseinformatikk – 

Sikkerhetsrapporter for enkelttilfeller (ICSR) i overvåking 

av legemiddelbivirkninger – Del 2 Krav til rapportering om 

legemidler for mennesker for ICSR (ISO 27953-2:2011). 

b)  EN ISO 11615:2012 Helseinformatikk – Identifisering av 

medisinske produkter – Dataelementer og strukturer for 

unik identifisering og utveksling av regulert 

produktinformasjon om legemidler (ISO/FDIS 

11615:2012). 

c)  EN ISO 11616:2012 Helseinformatikk – Identifisering av 

medisinske produkter – Dataelementer og strukturer for 

unik identifisering og utveksling av regulert farmasøytisk 

produktinformasjon (ISO/FDIS 11616:2012). 

d)  EN ISO 11238:2012 Helseinformatikk – Identifisering av 

medisinske produkter – Dataelementer og strukturer for 

unik identifisering og utveksling av regulert informasjon 

om stoffer (ISO/FDIS 11238:2012), 

e)  EN ISO 11239:2012 Helseinformatikk – Identifisering av 

medisinske produkter – Dataelementer og strukturer for 

unik identifisering og utveksling av regulert informasjon 

om farmasøytiske doseringsformer, presentasjonsenheter, 

administrasjonsruter og emballasje (ISO/FDIS 11239:2012) 

f)  EN ISO 11240:2012 Helseinformatikk – Identifisering av 

medisinske produkter – Dataelementer og strukturer for 

unik identifisering og utveksling av måleenheter (ISO/FDIS 

11240:2012).  
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KAPITTEL V 

Oversending av rapporter om antatte bivirkninger 

Artikkel 27 

Sikkerhetsrapporter om enkelttilfeller 

Sikkerhetsrapporter om enkelttilfeller skal brukes til rapporte-

ring til Eudravigilance-databasen om antatte bivirkninger av et 

legemiddel som oppstår hos en enkelt pasient på et bestemt 

tidspunkt. 

Artikkel 28 

Innholdet i sikkerhetsrapporter om enkelttilfeller 

1.  Medlemsstater og innehavere av markedsføringstillatelse 

skal sikre at sikkerhetsrapporter om enkelttilfeller er så 

fullstendige som mulig, og skal oversende ajourføringer av 

disse rapportene til Eudravigilance-databasen på en nøyaktig og 

pålitelig måte. 

Ved rapportering som haster, skal sikkerhetsrapporten omfatte 

minst én identifiserbar rapportør, én identifiserbar pasient, én 

antatt bivirkning og de berørte legemidlene. 

2.  Medlemsstater og innehavere av markedsføringstillatelse 

skal registrere de opplysninger som er nødvendige for å 

innhente oppfølgingsopplysninger om sikkerhetsrapporter om 

enkelttilfeller. Oppfølgingen av rapportene skal dokumenteres 

på en tilfredsstillende måte. 

3.  Ved rapportering av antatte bivirkninger skal medle-

msstatene og innehaverne av markedsføringstillatelse framlegge 

alle tilgjengelige opplysninger om hvert enkelttilfelle, herunder 

følgende: 

a)  Administrative opplysninger: rapporttype, dato og et in-

ternasjonalt entydig identifikasjonsnummer for tilfellet samt 

entydig avsenderidentifikasjon og avsendertype, nøyaktig 

dato for første mottak av rapporten fra kilden og for mottak 

av de nyeste opplysningene, andre identifikatorer og deres 

kilder samt henvisninger til ytterligere tilgjengelige do-

kumenter som avsenderen av sikkerhetsrapporten har, 

dersom dette er relevant. 

b)  Litteraturhenvisninger i samsvar med «Vancouver-stilen» 

utviklet av International Committee of Medical Journal 

Editors(1) for bivirkninger rapportert i internasjonal 

litteratur, herunder et omfattende sammendrag av artikkelen 

på engelsk. 

c)  Studietype, studienavn og sponsorens studienummer eller 

studiens registreringsnummer for rapporter fra studier som 

ikke omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming av medlems-

statenes lover og forskrifter om bruk av god klinisk praksis 

  

(1) International Committee of Medical Journal Editors. Uniform 

requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N 

Engl J Med 1997; 336:309-15. 

ved gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for 

mennesker(2). 

d)  Opplysninger om primærkilde(r): opplysninger som 

identifiserer rapportøren, herunder bostedsstat og faglige 

kvalifikasjoner. 

e)  Opplysninger som identifiserer pasienten (og forelderen 

dersom rapporten omfatter foreldre og barn), herunder alder 

ved første reaksjon, aldersgruppe, tidspunkt i svangerskapet 

da reaksjonen/hendelsen ble observert i fosteret, vekt, 

høyde eller kjønn, dato for siste menstruasjon og/eller 

tidspunkt i svangerskapet da eksponeringen fant sted. 

f)  Relevant sykehistorie og samtidige sykdommer. 

g)  Navnet, som definert i artikkel 1 nr. 20 i direktiv 

2001/83/EF, på legemiddelet eller legemidlene som antas å 

være knyttet til forekomsten av bivirkningen, herunder 

interagerende legemidler eller, dersom navnet ikke er kjent, 

det eller de virksomme stoffene og eventuelt andre 

egenskaper som gjør det mulig å identifisere legemiddelet, 

herunder navnet på innehaveren av markedsførings-

tillatelsen, nummeret på markedsføringstillatelsen, landet 

der markedsføringstillatelsen er utstedt, legemiddelform og 

tilførselsveier (for forelder), indikasjoner for bruk i tilfellet, 

tilført dose, start- og sluttdato for tilførsel, tiltak utført i 

forbindelse med legemiddelet, virkningen ved seponering 

og provokasjon av legemidlene som er under mistanke. 

h)  For biologiske legemidler, produksjonsnummeret. 

i)  Legemidler som tilføres samtidig, identifisert i samsvar 

med bokstav g), som ikke mistenkes for å være knyttet til 

forekomsten av bivirkningen og tidligere behandling med 

legemidler av pasienten (og forelderen), dersom det er 

relevant. 

j)  Opplysninger om antatte bivirkninger: start- og sluttdato for 

de antatte bivirkningene eller varighet, alvorlighetsgrad, 

utfallet av de antatte bivirkningene ved siste observasjon, 

tidsintervall mellom tilførsel av legemiddelet og 

bivirkningens start, de ord eller uttrykk den opprinnelige 

rapportøren brukte for å beskrive reaksjonen(e), samt 

medlemsstat eller tredjestat der den antatte bivirkningen 

forekommer. 

k)  Resultater av prøver og framgangsmåter som er relevante 

for undersøkelsen av pasienten. 

l)  Dødsdato og dødsårsak, herunder årsaker fastsatt ved 

obduksjon, dersom pasienten er død. 

m)  En beskrivelse av tilfellet, dersom det er mulig, som 

omfatter alle relevante opplysninger om enkelttilfeller, med 

unntak av ikke-alvorlige bivirkninger. 

n)  Årsaker til at en sikkerhetsrapport om et enkelttilfelle er 

blitt annullert eller endret.  

  

(2) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34. 
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Med hensyn til bokstav b) skal den innehaveren av markeds-

føringstillatelse som oversendte den innledende rapporten, på 

anmodning fra Kontoret framlegge en kopi av den relevante 

artikkelen, idet det tas hensyn til opphavsrettslige begrens-

ninger, samt en oversettelse av hele artikkelen til engelsk. 

Med hensyn til bokstav h) skal det finnes en oppfølgings-

prosedyre for å innhente produksjonsnummeret dersom dette 

ikke er oppført i den innledende rapporten. 

Med hensyn til bokstav m) skal opplysningene framlegges i en 

logisk rekkefølge som er kronologisk slik pasienten opplevde 

hendelsene, herunder klinisk forløp, behandlingstiltak, utfall og 

oppfølgingsopplysninger; eventuelle relevante obduksjonsfunn 

eller funn post mortem skal også oppsummeres i beskrivelsen. 

4.  Dersom antatte bivirkninger rapporteres på et annet 

offisielt unionsspråk enn engelsk, skal den opprinnelige teksten 

i sin fulle ordlyd og et sammendrag av denne framlegges på 

engelsk av innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Medlemsstater kan framlegge beskrivelser av tilfeller på sitt 

offisielle språk. Når det gjelder slike rapporter, skal det 

framlegges oversettelser dersom Kontoret eller andre medlems-

stater anmoder om dette for å vurdere mulige signaler. 

Engelsk skal benyttes ved rapportering av antatte bivirkninger 

som har opprinnelse utenfor Unionen. 

Artikkel 29 

Format ved elektronisk oversending av rapporter om 

antatte bivirkninger 

Medlemsstater og innehavere av markedsføringstillatelse skal 

bruke formatene fastsatt i artikkel 26 og terminologien fastsatt i 

artikkel 25 ved elektronisk oversending av rapporter om antatte 

bivirkninger. 

KAPITTEL VI 

Risikohåndteringsplaner 

Artikkel 30 

Innholdet i risikohåndteringsplanene 

1.  Risikohåndteringsplanen som er utarbeidet av innehaveren 

av markedsføringstillatelsen, skal inneholde følgende 

elementer: 

a)  En identifisering eller beskrivelse av de berørte legemid-

lenes sikkerhetsprofil. 

b)  En angivelse av hvordan de berørte legemidlenes sik-

kerhetsprofil kan beskrives ytterligere. 

c)  Dokumentasjon av tiltak for å forhindre eller minimere 

risikoene knyttet til legemiddelet, herunder en vurdering av 

disse inngrepenes effektivitet. 

d)  Dokumentasjon av forpliktelser som skal oppfylles etter at 

tillatelse er gitt, og som var et vilkår for markedsførings-

tillatelsen. 

2.  Legemidler som inneholder samme virksomme stoff og 

tilhører samme innehaver av markedsføringstillatelse, kan, 

dersom det er relevant, være omfattet av samme risikohåndte-

ringsplan. 

3.  Dersom en risikohåndteringsplan viser til studier etter at 

tillatelse er gitt, skal det angis om disse studiene er innledet, 

gjennomført eller finansiert av innehaveren av markedsførings-

tillatelsen frivillig eller i samsvar med forpliktelser pålagt av 

vedkommende nasjonale myndigheter, Kontoret eller Kommi-

sjonen. Alle forpliktelser som skal oppfylles etter at tillatelse er 

gitt, skal oppføres i sammendraget av risikohåndteringsplanen 

sammen med en frist. 

Artikkel 31 

Sammendrag av risikohåndteringsplanen 

1.  Det sammendraget av risikohåndteringsplanen som skal 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 106 bokstav c) i direktiv 

2001/83/EF og artikkel 26 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 726/2004, skal omfatte de viktigste elementene i 

risikohåndteringsplanen, med særlig vekt på risikoreduserende 

tiltak og, når det gjelder sikkerhetsspesifikasjonene for det 

berørte legemiddelet, viktige opplysninger om mulige og 

påviste risikoer samt manglende opplysninger. 

2.  Dersom en risikohåndteringsplan berører mer enn ett 

legemiddel, skal det framlegges et eget sammendrag av 

risikohåndteringsplanen for hvert legemiddel. 

Artikkel 32 

Ajourføring av risikohåndteringsplanen 

1.  Dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen ajour-

fører en risikohåndteringsplan, skal den ajourførte risikohåndte-

ringsplanen oversendes vedkommende nasjonale myndigheter 

eller Kontoret, alt etter hva som er relevant. Etter avtale med 

vedkommende nasjonale myndigheter eller Kontoret, alt etter 

hva som er relevant, kan innehaveren av markedsførings-

tillatelsen oversende bare de modulene som er berørt av ajour-

føringen. Om nødvendig skal innehaveren av markedsførings-

tillatelsen framlegge et ajourført sammendrag av risikohåndte-

ringsplanen for vedkommende myndigheter eller Kontoret. 

2.  Hver framlegging av risikohåndteringsplanen skal ha et 

eget versjonsnummer og være datert. 

Artikkel 33 

Format for risikohåndteringsplanen 

Risikohåndteringsplanen skal ha formatet fastsatt i vedlegg I. 

KAPITTEL VII 

Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

Artikkel 34 

Innholdet i periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

1.  Den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten skal 

bygge på alle tilgjengelige data, og det skal legges vekt på nye 

opplysninger som har framkommet etter siste frist for 

innlemming av data i den siste periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten. 

2.  Den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten skal 

inneholde et nøyaktig anslag over populasjonen som eksponeres 

for legemiddelet, herunder alle data om omfanget av salg eller 

resepter. Dette anslaget over eksponeringen skal ledsages av en 

kvalitativ og kvantitativ analyse av den faktiske bruken, som 

skal angi, dersom det er relevant, hvordan faktisk bruk avviker 

fra angitt bruk, på grunnlag av alle data som er tilgjengelige for 

innehaveren av markedsføringstillatelsen, herunder resultater av 

observasjonsstudier og studier av legemiddelbruken.  
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3.  Den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten skal 

inneholde resultatene av vurderinger av effektiviteten av 

risikoreduserende tiltak som er relevante for nytte-risiko-

vurderingen. 

4.  Innehavere av markedsføringstillatelse skal ikke være 

pålagt systematisk å føre detaljerte fortegnelser over 

enkelttilfeller, med beskrivelser av tilfellene, i den periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporten. De skal imidlertid inkludere 

tilfellebeskrivelsene i den relevante risikovurderingsdelen i den 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten dersom disse er 

viktige for den vitenskapelige analysen av et signal eller et 

sikkerhetsproblem i den relevante sikkerhetsvurderingsdelen. 

5.  På grunnlag av vurderingen av de samlede sikkerhets-

dataene og risiko-nytte-analysen skal innehaveren av markeds-

føringstillatelsen trekke konklusjoner i den periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporten om behovet for endringer 

og/eller tiltak, herunder konsekvenser for den godkjente 

preparatomtalen for det legemiddelet eller de legemidlene 

sikkerhetsrapporten gjelder. 

6.  Med mindre annet er angitt i oversikten over Unionens 

referansedatoer og hyppighet av framlegging nevnt i artikkel 

107c i direktiv 2001/83/EF eller er avtalt med vedkommende 

nasjonale myndigheter eller Kontoret, alt etter hva som er 

relevant, skal det utarbeides én periodisk, oppdatert 

sikkerhetsrapport for alle legemidler som inneholder samme 

virksomme stoff og tilhører samme innehaver av markeds-

føringstillatelse. Den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten 

skal omfatte alle indikasjoner, tilførselsveier, doseringsformer 

og tilførselsplaner, uavhengig av om de er godkjent under et 

annet navn og ved hjelp av særskilte framgangsmåter. Dersom 

det er relevant, skal data i forbindelse med en bestemt 

indikasjon, doseringsform, tilførselsvei eller tilførselsplan 

framlegges i en egen del i den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten, og eventuelle sikkerhetsproblemer skal 

behandles på grunnlag av dette. 

7.  Med mindre annet er angitt i oversikten over Unionens 

referansedatoer og hyppighet av framlegging nevnt i artikkel 

107c i direktiv 2001/83/EF, og dersom stoffet som den 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten omhandler, også er 

godkjent som en bestanddel i et kombinasjonspreparat, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen enten oversende en 

egen rapport for den kombinasjonen av virksomme stoffer som 

er godkjent for samme innehaver av markedsføringstillatelse, 

med kryssreferanser til rapportene for de enkelte stoffene, eller 

gi opplysninger om kombinasjonen i rapporten for ett av 

stoffene. 

Artikkel 35 

Format for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

1.  Elektroniske periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

skal framlegges i formatet fastsatt i vedlegg II. 

2.  Kontoret kan offentliggjøre maler for modulene fastsatt i 

vedlegg II. 

KAPITTEL VIII 

Sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt 

Artikkel 36 

Virkeområde 

1.  Dette kapittel får anvendelse på observasjonsstudier av 

sikkerhet etter at tillatelse er gitt, som innledes, gjennomføres 

eller finansieres av en innehaver av markedsføringstillatelse i 

samsvar med forpliktelser pålagt av vedkommende nasjonale 

myndighet, Kontoret eller Kommisjonen i samsvar med artikkel 

21a og 22a i direktiv 2001/83/EF og artikkel 10 og 10a i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal framlegge 

studieprotokollen, sammendraget av studiens sluttrapport samt 

studiens sluttrapport i samsvar med artikkel 107n og 107p i 

direktiv 2001/83/EF på engelsk, med unntak av studier som 

skal utføres i bare én medlemsstat som krever studien 

gjennomført i samsvar med artikkel 22a i direktiv 2001/83/EF. 

For sistnevnte studier skal innehaveren av markedsførings-

tillatelsen framlegge en engelsk oversettelse av tittelen på og 

sammendraget av studieprotokollen samt en engelsk 

oversettelse av sammendraget av studiens sluttrapport. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sikre at alle 

opplysninger om studier behandles og oppbevares på en måte 

som gjør det mulig å rapportere, tolke og kontrollere disse 

opplysningene på en riktig måte, og som at sikrer at 

forsøkspersonenes journaler forblir fortrolige. Innehaveren av 

markedsføringstillatelsen skal sikre at analysedatasettet og 

statistikkprogrammer som brukes til å generere data som 

innlemmes i studiens sluttrapport, lagres elektronisk og er 

tilgjengelige for revisjon og inspeksjon. 

4.  Kontoret kan offentliggjøre egnede maler for protokollen, 

sammendraget og studiens sluttrapport. 

Artikkel 37 

Definisjoner 

I dette kapittel menes med 

1) «datainnsamlingens start» datoen da opplysningene om den 

første personen i studien første gang registreres i datasettet 

for studien, eller, ved sekundær bruk av data, datoen da 

datauttrekkingen starter, 

2) «datainnsamlingens slutt» datoen da analysedatasettet 

gjøres tilgjengelig i sin helhet. 

Artikkel 38 

Format for sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt 

Protokoller, sammendrag og sluttrapporter for observasjons-

studier av sikkerhet etter at tillatelse er gitt, skal framlegges i 

formatet fastsatt i vedlegg III.  
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KAPITTEL IX 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 39 

Vern av personopplysninger 

Denne forordning får anvendelse uten at det berører de 

forpliktelsene vedkommende nasjonale myndigheter og 

innehavere av markedsføringstillatelse har i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i henhold til direktiv 

95/46/EF, eller Kontorets forpliktelser i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i henhold til forordning (EF) 

nr. 45/2001. 

Artikkel 40 

Overgangsbestemmelser 

1.   Den forpliktelsen innehavere av markedsføringstillatelse, 

vedkommende nasjonale myndigheter og Kontoret har til å 

bruke terminologien fastsatt i artikkel 25 bokstav c)–g), får 

anvendelse fra 1. juli 2016. 

2.  Artikkel 26 nr. 2 får anvendelse fra 1. juli 2016. 

3. Den forpliktelsen innehaveren av markedsføringstillatelsen 

har til å overholde formatet og innholdet fastsatt i artikkel  

29–38, får anvendelse fra 10. januar 2013. 

Artikkel 41 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 10. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 19. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Risikohåndteringsplaner 

Format for risikohåndteringsplanen 

Risikohåndteringsplanen skal bestå av følgende moduler: 

Del I:  Legemiddeloversikt 

Del II  Sikkerhetsspesifikasjon 

Modul SI:  Epidemiologi for indikasjoner og målpopulasjoner 

Modul SII:  Ikke-klinisk del av sikkerhetsspesifikasjonen 

Modul SIII:  Eksponering ved kliniske prøvinger 

Modul SIV:  Populasjoner som ikke undersøkes ved kliniske prøvinger 

Modul SV:  Erfaringer etter at tillatelse er gitt 

Modul SVI:  Ytterligere EU-krav til sikkerhetsspesifikasjonen 

Modul SVII:  Identifiserte og mulige risikoer 

Modul SVIII:  Sammendrag av sikkerhetsproblemer 

Del III:  Legemiddelovervåkingsplan (herunder sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt) 

Del IV:  Planer for virkningsstudier etter at tillatelse er gitt 

Del V:  Risikoreduserende tiltak (herunder en vurdering av deres effektivitet) 

Del VI:  Sammendrag av risikohåndteringsplanen 

Del VII:  Vedlegg 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Format for elektroniske periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

Den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten skal bestå av følgende moduler: 

Del I  Tittelside med signatur 

Del II  Sammendrag 

Del III  Innholdsfortegnelse 

1. Innledning 

2. Status for markedsføringstillatelsen på verdensplan 

3. Tiltak som av sikkerhetshensyn er utført i rapporteringsperioden 

4. Endringer i referansesikkerhetsopplysningene 

5. Antatt eksponering og antatte bruksmønstre 

5.1.  Forsøkspersonens kumulative eksponering under kliniske prøvinger 

5.2.  Pasientens kumulative eksponering og pasientens eksponering i rapporteringsperioden på grunnlag 

av markedsføringserfaring 

6. Data i oversiktstabeller 

6.1.  Referanseopplysninger 

6.2.  Kumulative oversiktstabeller over alvorlige bivirkninger fra kliniske prøvinger 

6.3.  Kumulative oversiktstabeller og oversiktstabeller for rapporteringsperioden fra datakilder etter 

markedsføring 

7. Sammendrag av viktige funn fra kliniske prøvinger i løpet av rapporteringsperioden. 

7.1.  Fullførte kliniske prøvinger 

7.2.  Pågående kliniske prøvinger 

7.3.  Langsiktig oppfølging 

7.4.  Annen terapeutisk bruk av legemiddelet 

7.5.  Nye sikkerhetsdata om kombinasjonsbehandlinger 

8. Funn fra observasjonsstudier 

9. Opplysninger fra andre kliniske prøvinger og kilder 

10. Ikke-kliniske data 

11. Litteratur 

12. Andre periodiske rapporter 

13. Uteblitt virkning ved kontrollerte kliniske prøvinger 

14. Sent innkomne opplysninger  
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15. Oversikt over signaler: nye, pågående eller avsluttede 

16. Vurdering av signaler og risikoer 

16.1. Sammendrag av sikkerhetsproblemer 

16.2. Signalvurdering 

16.3. Vurdering av risikoer og nye opplysninger 

16.4. Risikobeskrivelse 

16.5.  Effektiviteten av risikoreduserende tiltak (dersom det er relevant) 

17. Vurdering av fordeler 

17.1.  Viktige referanseopplysninger om virkning og effektivitet 

17.2.  Nye opplysninger om virkning og effektivitet 

17.3.  Beskrivelse av fordeler 

18. Integrert nytte-risiko-analyse for godkjente indikasjoner 

18.1.  Nytte-risiko-forholdet i sammenheng – medisinske behov og viktige alternativer 

18.2.  Vurdering av nytte-risiko-analysen 

19. Konklusjoner og tiltak 

20. Vedlegg til den periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporten 

 ______  
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VEDLEGG III 

Protokoller, sammendrag og sluttrapporter for sikkerhetsstudier etter at tillatelse er gitt 

1. Format for studieprotokollen 

1. Tittel: informativ tittel som inneholder en allment brukt term som angir studiens utforming og berørt legemiddel, 

stoff eller legemiddelklasse, samt en undertittel med versjonsnummer og dato for siste versjon. 

2. Innehaver av markedsføringstillatelsen. 

3. Ansvarlige parter, herunder en oversikt over alle samarbeidende institusjoner og andre relevante forsøkssteder. 

4. Sammendrag: frittstående oppsummering av studieprotokollen, herunder følgende underavsnitt: 

a)  Tittel med undertitler, herunder versjon og dato for protokollen samt hovedforfatterens navn og 

organisasjonstilknytning. 

b)  Begrunnelse og bakgrunn. 

c)  Forskningsspørsmål og -mål. 

d)  Studiens utforming. 

e)  Populasjon. 

f)  Variabler. 

g)  Datakilder 

h)  Studiens størrelse. 

i)  Dataanalyse. 

j)  Milepæler. 

5. Endringer og ajourføringer: enhver vesentlig endring og ajourføring av studieprotokollen etter at datainnsamlingen 

har startet, herunder en begrunnelse for endringen eller ajourføringen, dato for endringen og en henvisning til 

protokollen der endringen er gjort. 

6. Milepæler: tabell med planlagte datoer for følgende milepæler: 

a)  Datainnsamlingens start. 

b)  Datainnsamlingens slutt. 

c)  Framdriftsrapporter som nevnt i artikkel 107m nr. 5 i direktiv 2001/83/EF. 

d)  Foreløpige rapporter om resultatene fra studien, dersom det er relevant. 

e)  Sluttrapport om resultatene fra studien. 

7. Begrunnelse og bakgrunn: beskrivelse av den sikkerhetsrisikoen, den sikkerhetsprofilen eller de risikohåndte-

ringstiltakene som førte til at studien ble gjort til et vilkår for en markedsføringstillatelse. 

8. Forskningsspørsmål og -mål i samsvar med vedkommende nasjonale myndigheters beslutning om å kreve en 

studie. 

9. Forskningsmetoder: beskrivelse av forskningsmetodene som inneholder følgende: 

a)  Studiens utforming. 

b)  Ramme: studiepopulasjonen med angivelse av personer, steder, tidsramme og utvalgskriterier, herunder 

begrunnelsen for eventuelle inklusjons- og eksklusjonskriterier. Dersom det foretas et utvalg fra en 

kildepopulasjon, skal det framlegges en beskrivelse av denne kildepopulasjonen samt opplysninger om 

utvalgsmetodene. Dersom studien er utformet som en systematisk gjennomgåelse eller en metaanalyse, skal 

utvalgskriteriene og studienes egnethet beskrives. 

c)  Variabler.  
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d)  Datakilder: strategier og datakilder for å fastsette eksponering, utfall og alle andre variabler som er relevante 

for målene med undersøkelsen. Dersom det brukes en eksisterende datakilde i studien, for eksempel 

elektroniske helsejournaler, skal enhver opplysning om validiteten av registreringen og kodingen av dataene 

rapporteres. Ved en systematisk gjennomgåelse eller metaanalyse skal søkestrategi og -prosesser samt enhver 

metode for å bekrefte data fra prøvingsansvarlige beskrives. 

e)  Studiens størrelse: planlagt størrelse på studien, ønsket presisjon for studieestimater og beregning av hvilken 

størrelse studien minst må ha for å kunne påvise en forhåndsbestemt risiko med en forhåndsbestemt 

nøyaktighet. 

f)  Datahåndtering. 

g)  Dataanalyse. 

h)  Kvalitetskontroll. 

i)  Forskningsmetodenes begrensninger. 

10. Personvern: tiltak for å oppfylle nasjonale krav og unionskrav til sikring av deltakernes velferd og rettigheter i 

observasjonsstudier av sikkerhet etter at tillatelse er gitt. 

11. Håndtering og rapportering av uønskede hendelser / bivirkninger og andre medisinsk viktige hendelser mens 

studien pågår. 

12. Planer for spredning og formidling av resultatene fra studien. 

13. Referanser. 

2. Format for sammendraget av studiens sluttrapport 

1. Tittel med undertitler, herunder dato for sammendraget samt hovedforfatterens navn og organisasjonstilknytning. 

2. Stikkord (høyst fem stikkord som beskriver studiens viktigste kjennetegn) 

3. Begrunnelse og bakgrunn. 

4. Forskningsspørsmål og -mål. 

5. Studiens utforming. 

6. Ramme. 

7. Forsøkspersoner og studiens størrelse, inkludert deltakere som har forlatt studien. 

8. Variabler og datakilder. 

9. Resultater. 

10. Diskusjon (herunder, dersom det er relevant, en vurdering av studieresultatenes innvirkning på legemiddelets 

nytte-risiko-forhold). 

11. Innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

12. De hovedprøvingsansvarliges navn og organisasjonstilknytning 

3. Format for sluttrapporten 

1.  Tittel: tittel, herunder en allment brukt term som angir studiens utforming, undertitler med dato for sluttrapport 

samt hovedforfatterens navn og organisasjonstilknytning. 

2.  Sammendrag: frittstående oppsummering som nevnt i avsnitt 2 i dette vedlegg. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen: navn og adresse. 

4.  Prøvingsansvarlige: navn, tittel, grad, adresse og organisasjonstilknytning for hovedprøvingsansvarlig og alle 

medprøvingsansvarlige samt en oversikt over alle samarbeidende primærinstitusjoner og andre relevante 

forsøkssteder. 

5.  Milepæler: datoer for følgende milepæler: 

a)  Datainnsamlingens start (planlagte og faktisk datoer). 

b)  Datainnsamlingens slutt (planlagte og faktiske datoer). 

c)  Framdriftsrapporter.  
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d)  Foreløpige rapporter om resultatene fra studien, dersom det er relevant. 

e)  Sluttrapport om resultatene fra studien (planlagt og faktisk dato). 

f)  Andre viktige milepæler for studien, herunder datoen da den ble registrert i det elektroniske studieregisteret. 

6.  Begrunnelse og bakgrunn: beskrivelse av sikkerhetsproblemene som gjorde at studien ble iverksatt, og en kritisk 

gjennomgåelse av relevante offentliggjorte og ikke-offentliggjorte data som gjør det mulig å vurdere viktige 

opplysninger og kunnskapshull som studien skal fylle. 

7.  Forskningsspørsmål og -mål. 

8.  Endringer og ajourføringer av protokollen: oversikt over viktige endringer og ajourføringer av den innledende 

studieprotokollen etter datainnsamlingens start, herunder en begrunnelse for alle endringer eller ajourføringer. 

9.  Forskningsmetoder. 

9.1.  Studiens utforming: viktige elementer i utformingen av studien og begrunnelsen for dette valget. 

9.2.  Ramme: ramme, steder og relevante datoer for studien, herunder rekrutteringsperioder, oppfølging og 

datainnsamling. Ved systematisk gjennomgåelse eller metaanalyse: egenskaper ved studien som brukes som 

kriterier for egnethet, med begrunnelse. 

9.3.  Forsøkspersoner: kildepopulasjoner og egnethetskriterier for forsøkspersoner. Kilder og metoder for utvelging av 

deltakere skal framlegges, herunder, dersom det er relevant, metoder for bekreftelse av tilfeller samt antall 

deltakere som har forlatt studien og årsaken til dette. 

9.4.  Variabler: alle utfall, eksponeringer, prognoser, mulige tilsløringsfaktorer og faktorer som endrer virkningene, 

herunder anvendte definisjoner. Diagnosekriterier skal framlegges dersom det er relevant. 

9.5.  Datakilder og måling: for hver variabel av interesse: datakilder og opplysninger om metoder for vurdering og 

måling. Dersom det er brukt en eksisterende datakilde i studien, for eksempel elektroniske helsejournaler, skal 

enhver opplysning om validiteten av registreringen og kodingen av dataene rapporteres. Ved systematisk 

gjennomgåelse eller metaanalyse: beskrivelse av alle opplysningskilder, søkestrategi, metoder for utvelging av 

studier, metoder for datauttrekking og framgangsmåter for å innhente eller bekrefte data fra prøvingsansvarlige. 

9.6.  Skjevhet. 

9.7.  Studiens størrelse: studiens størrelse, begrunnelse for beregning av studiens størrelse og metoden for å oppnå 

planlagt størrelse på studien. 

9.8.  Datatransformasjon: transformasjoner, beregninger eller behandling av dataene, herunder hvordan kvantitative 

data ble håndtert i analysene, og hvilke grupperinger som ble valgt, og hvorfor. 

9.9.  Statistiske metoder: beskrivelse av følgende elementer: 

a)  De viktigste sammenfattende målene. 

b)  Alle statistiske metoder som er brukt i studien. 

c)  Metoder brukt for å undersøke undergrupper eller interaksjoner. 

d)  Håndtering av manglende data. 

e)  Eventuelle følsomhetsanalyser. 

f)  Eventuell endring av planen for dataanalyse i studieprotokollen, med begrunnelse for endringen. 

9.10.  Kvalitetskontroll: rutiner for å sikre datakvalitet og -integritet. 

10.  Resultater: omfatter følgende underavsnitt: 

10.1.  Deltakere: antall forsøkspersoner på hvert stadium av studien. Ved systemisk gjennomgåelse eller metaanalyse: 

antall studier som er gjennomgått, vurdert med hensyn til egnethet og tatt med i gjennomgåelsen, med 

begrunnelse for utelukkelse på hvert stadium. 

10.2.  Beskrivende data: kjennetegn ved studiedeltakerne, opplysninger om eksponering og mulig tilsløring samt antall 

deltakere det mangler data for. Ved systematisk gjennomgåelse eller metaanalyse: kjennetegn ved hver studie 

som det er trukket ut data fra. 
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10.3.  Utfallsdata: antall forsøkspersoner innenfor alle kategorier av viktige utfall. 

10.4.  Hovedresultater: ikke-justerte estimater og, der det er relevant, estimater korrigert for tilsløringsfaktorer og 

estimatenes presisjon. Dersom det er relevant, skal estimater av relativ risiko omregnes til absolutt risiko for en 

rimelig tidsperiode. 

10.5.  Andre analyser. 

10.6.  Uønskede hendelser og bivirkninger. 

11.  Diskusjon. 

11.1.  Nøkkelresultater: nøkkelresultater med henvisning til studiens mål, tidligere forskning som støtter eller strider 

mot funnene fra den fullførte sikkerhetsstudien etter at tillatelse er gitt, og, der det er relevant, resultatenes 

innvirkning på legemiddelets nytte-risiko-forhold. 

11.2.  Begrensninger: studiens begrensninger som følge av omstendigheter som kan ha påvirket datakvaliteten eller -

integriteten, begrensninger i studiens framgangsmåte og hvilke metoder som er brukt for å håndtere disse, kilder 

til mulig skjevhet og unøyaktighet samt validering av hendelsene. Både retningen og omfanget av mulige 

skjevheter skal diskuteres. 

11.3.  Tolking: tolking av resultater, idet det tas hensyn til mål, begrensninger, multiplisitet av analyser, resultater fra 

lignende studier og andre relevante beviser. 

11.4.  Mulighet til å generalisere. 

12.  Referanser. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. desember 2011 

om fastsettelse av regler for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF med 

hensyn til gjensidig utveksling av opplysninger om og rapportering av kvaliteten på omgivelsesluft 

[meddelt under nummer K(2011) 9068] 

(2011/850/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/107/EF av 15. desember 2004 om arsen, kadmium, 

kvikksølv, nikkel og polysykliske aromatiske hydrokarboner i 

omgivelsesluft(1), særlig artikkel 5 nr. 4, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft 

og renere luft for Europa(2), særlig artikkel 28 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2004/107/EF er det fastsatt målverdier som 

skal oppnås innen en bestemt dato, felles metoder og 

kriterier for vurdering av de berørte forurensende 

stoffene, hvilke opplysninger som skal oversendes til 

Kommisjonen, samt at relevante opplysninger om kon-

sentrasjonen av de nevnte forurensende stoffene skal 

gjøres tilgjengelige for offentligheten. Det er også 

fastsatt at det skal vedtas nærmere regler for over-

sending av opplysninger om kvaliteten på omgivel-

sesluft. 

2) Ved direktiv 2008/50/EF er det fastsatt en ramme for 

vurdering og styring av kvaliteten på omgivelsesluft. 

Ved nevnte direktiv er det fastsatt at opplysninger om 

kvaliteten på omgivelsesluft og tidsfristen for når 

medlemsstatene skal gjøre slike opplysninger tilgjen-

gelige, skal fastsettes med sikte på rapportering og 

gjensidig utveksling av opplysninger om luftkvalitet. 

Det er også fastsatt at framgangsmåten for rapportering 

og utveksling av slike opplysninger bør rasjonaliseres. 

3) Rådsvedtak 97/101/EF av 27. januar 1997 om innføring 

av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett 

og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivel-

sesluft i medlemsstatene(3), inneholder en oversikt over 

opplysninger om luftkvalitet som medlemsstatene skal 

gjøre tilgjengelige med tanke på gjensidig utveksling av 

opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 17.12.2011,  

s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 

7.4.2016, s. 40. 

(1) EUT L 23 av 26.1.2005, s. 3. 

(2) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1. 

(3) EFT L 35 av 5.2.1997, s. 14. 

4) Ved direktiv 2008/50/EF er det fastsatt at vedtak 

97/101/EF skal oppheves med virkning fra utgangen av 

annet kalenderår etter ikrafttredelsen av gjennomfø-

ringstiltakene om oversending av opplysninger og 

rapportering. Bestemmelsene i vedtak 97/101/EF bør 

derfor gjenspeiles i denne beslutning. 

5) Denne beslutnings virkeområde omfatter årlig rapporte-

ring om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft og 

oversending av opplysninger om planer og programmer 

med hensyn til grenseverdier for visse forurensende 

stoffer i omgivelsesluft som for tiden omfattes av 

kommisjonsvedtak 2004/224/EF av 20. februar 2004 om 

fastsettelse av nærmere regler for oversending av 

opplysninger om planer eller programmer som kreves 

etter rådsdirektiv 96/62/EF med hensyn til grenseverdier 

for visse forurensende stoffer i omgivelsesluft(4), og 

kommisjonsvedtak 2004/461/EF av 29. april 2004 om 

fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige 

rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på 

omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 

1999/30/EF og i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/69/EF og 2002/3/EF(5). Av hensyn til 

klarhet og konsekvens i Unionens regelverk bør nevnte 

vedtak oppheves. 

6) Kommisjonen bør med bistand fra Det europeiske 

miljøbyrået opprette en luftkvalitetsportal på internett 

der medlemsstatene gjør opplysninger om luftkvalitet 

tilgjengelige, og der offentligheten har tilgang til 

miljøopplysningene som medlemsstatene gjør tilgjen-

gelige. 

7) For å rasjonalisere mengden opplysninger som med-

lemsstater gjør tilgjengelige, maksimere nytten av slike 

opplysninger og redusere den administrative byrden bør 

det stilles krav til medlemsstatene om å gjøre slike 

opplysninger tilgjengelige i et standardisert og maskin-

leselig format. Kommisjonen bør med bistand fra Det 

europeiske miljøbyrået utarbeide et slikt standardisert 

og maskinleselig format i henhold til kravene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av  

14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 

geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap 

(INSPIRE)(6). Det er særlig viktig at Kommisjonen 

holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå.  

  

(4) EUT L 68 av 6.3.2004, s. 27. 

(5) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 78. 

(6) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 

2018/EØS/11/47 
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8) For å redusere den administrative byrden og risikoen for 

feil bør medlemsstatene, når de skal gjøre opplysninger 

tilgjengelige, bruke et elektronisk, internettbasert 

verktøy som er tilgjengelig på luftkvalitetsportalen. 

Verktøyet skal brukes til å kontrollere om opplysnin-

gene er konsekvente og av god kvalitet, og for å aggre-

gere primærdata. Dersom det ved denne beslutning 

kreves at opplysningene skal gjøres tilgjengelige i et 

aggregert format, bør verktøyet brukes til å foreta denne 

aggregeringen. Medlemsstatene bør, uavhengig av 

oppgaven med å gjøre opplysninger om kvaliteten på 

omgivelsesluft tilgjengelige for Kommisjonen, kunne 

bruke verktøyet til å oppfylle rapporteringskrav eller 

utveksle opplysninger om kvaliteten på omgivelsesluft. 

9) Når det er relevant, bør Det europeiske miljøbyrået bistå 

Kommisjonen med administrering av luftkvalitetspor-

talen og utvikling av verktøyet som brukes for å sikre at 

opplysninger er konsekvente og av god kvalitet, og for å 

aggregere primærdata. Det europeiske miljøbyrået bør 

særlig bistå Kommisjonen med overvåking av det 

sentrale datalageret og med å undersøke om medlems-

statene oppfyller sine forpliktelser i henhold til direktiv 

2004/107/EF og 2008/50/EF. 

10) Medlemsstatene og Kommisjonen skal samle inn, 

utveksle og vurdere ajourførte opplysninger om luft-

kvaliteten for å få en bedre forståelse av hvilke 

konsekvenser luftforurensning har, og for å utvikle 

egnede strategier. For å forenkle håndteringen og 

sammenligningen av ajourførte opplysninger om 

luftkvalitet bør de ajourførte opplysningene gjøres 

tilgjengelige for Kommisjonen i samme standardiserte 

format som validerte opplysninger innen rimelig tid 

etter at de er gjort tilgjengelige for offentligheten. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Luftkvalitetskomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes reglene for gjennomføring av 

direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF med hensyn til 

a)  medlemsstatenes forpliktelse til å rapportere om vurde-

ringen og styringen av kvaliteten på omgivelsesluft, 

b)  medlemsstatenes gjensidige utveksling av opplysninger om 

nettverk og stasjoner og målinger av luftkvalitet fra de 

stasjoner som medlemsstatene har valgt ut med tanke på 

gjensidig utveksling av opplysninger fra eksisterende 

stasjoner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 

2004/107/EF, artikkel 3 i direktiv 2007/2/EF og artikkel 2 i og 

vedlegg VII til direktiv 2008/50/EF menes i denne beslutning 

med 

1) «stasjon» et sted der det foretas målinger eller tas prøver på 

ett eller flere prøvetakingspunkter på samme sted innenfor 

et område på rundt 100 m2, 

2) «nettverk» en organisasjonsstruktur som vurderer kvalite-

ten på omgivelsesluften ved å foreta målinger på én eller 

flere stasjoner, 

3) «målekonfigurasjon» tekniske anlegg som brukes til 

måling av et forurensende stoff eller en av stoffets bestand-

deler på en gitt stasjon, 

4) «måledata» opplysninger om konsentrasjons- eller av-

setningsnivået for et gitt forurensende stoff som er 

innhentet ved hjelp av målinger, 

5) «modellberegningsdata» opplysninger om konsentrasjons- 

eller avsetningsnivået for et gitt forurensende stoff som er 

innhentet ved hjelp av digital simulering av de fysiske 

forholdene, 

6) «data fra objektive anslag» opplysninger om konsentra-

sjons- eller avsetningsnivået for et gitt forurensende stoff 

som er innhentet ved hjelp av analyser utført av 

sakkyndige, og som kan omfatte bruk av statistiske 

verktøy, 

7) «primærdata» opplysninger om konsentrasjons- eller 

avsetningsnivået for et gitt forurensende stoff ved den 

høyeste tidsoppløsningen som omfattes av denne 

beslutning, 

8) «ajourførte primære vurderingsdata» primærdata som er 

samlet inn med en hyppighet som er egnet for hver metode 

som brukes til vurdering av forurensende stoffer, og som 

gjøres tilgjengelige for offentligheten så snart som mulig, 

9) «luftkvalitetsportal» en nettside som administreres av 

Kommisjonen med bistand fra Det europeiske miljøbyrået, 

som gir tilgang til opplysninger knyttet til gjennom-

føringen av denne beslutning, og som omfatter det sentrale 

datalageret, 

10) «sentralt datalager» et informasjonssystem som er knyttet 

til luftkvalitetsportalen, og som administreres av Det 

europeiske miljøbyrået, med opplysninger og data om 

luftkvalitet som er gjort tilgjengelige via medlemsstatenes 

nasjonale noder for rapportering og utveksling av data, 

11) «datatype» en beskrivelse som brukes for å kategorisere 

lignende data som skal brukes til forskjellige formål, som 

fastsatt i avsnitt A i vedlegg II til denne beslutning,  
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12) «miljømål» et mål for kvaliteten på omgivelsesluft som 

skal oppnås innen et gitt tidspunkt, eller eventuelt i løpet 

av et gitt tidsrom eller på lang sikt som fastsatt i direktiv 

2004/107/EF og 2008/50/EF. 

KAPITTEL II 

FELLES BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTEN FOR 

OVERSENDING AV OPPLYSNINGER OG OM 

KVALITETSKONTROLL 

Artikkel 3 

Luftkvalitetsportal og sentralt datalager 

1.  Kommisjonen skal med bistand fra Det europeiske 

miljøbyrået opprette et sentralt datalager og gjøre det 

tilgjengelig via luftkvalitetsportalen (heretter kalt «portalen»). 

2.  Medlemsstatene skal gjøre alle opplysninger som skal 

brukes til rapportering og gjensidig utveksling av opplysninger, 

tilgjengelige i det sentrale datalageret i samsvar med artikkel 5. 

3.  Det sentrale datalageret skal administreres av Det 

europeiske miljøbyrået. 

4.  Offentligheten skal ha gratis tilgang til det sentrale 

datalageret. 

5.  Alle medlemsstater skal utpeke en eller flere personer som 

på medlemstatens vegne skal ha ansvar for å gjøre alle 

rapporterte og utvekslede opplysninger tilgjengelige i det 

sentrale datalageret. Opplysningene som skal rapporteres eller 

utveksles, kan gjøres tilgjengelige bare av utpekte personer. 

6.  Alle medlemsstater skal underrette Kommisjonen om 

navnet på den eller de personer det vises til i nr. 5. 

Artikkel 4 

Koding av opplysninger 

Kommisjonen skal med bistand fra Det europeiske miljøbyrået 

gjøre en standardisert og maskinleselig beskrivelse av metoden 

for koding av opplysninger som kreves i henhold til denne 

beslutning, tilgjengelig for medlemsstatene på portalen. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for å gjøre opplysninger tilgjengelige 

1.  Medlemsstatene skal gjøre de opplysninger som kreves i 

henhold til denne beslutning, tilgjengelige i det sentrale 

datalageret i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt A i vedlegg 

I. Opplysningene skal behandles automatisk av et elektronisk 

verktøy. 

2.  Verktøyet nevnt i nr. 1 skal brukes til å utføre følgende: 

a)  En kontroll av at opplysningene som skal gjøres tilgjen-

gelige, er konsekvente. 

b)  En kontroll av primærdataene med hensyn til de særlige 

datakvalitetsmålsettingene angitt i vedlegg IV til direktiv 

2004/107/EF og vedlegg I til direktiv 2008/50/EF. 

c)  Aggregering av primærdata i henhold til reglene fastsatt i 

vedlegg I til denne beslutning og vedlegg VII og XI til 

direktiv 2008/50/EF. 

3.  Dersom aggregerte data skal gjøres tilgjengelige i henhold 

til artikkel 6–14, skal de genereres av verktøyet nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel. 

4.  Kommisjonen skal bekrefte mottak av opplysningene. 

5.  Dersom en medlemsstat ønsker å ajourføre opplysninger, 

skal den beskrive forskjellen mellom de ajourførte og de 

opprinnelige opplysningene og årsaken til ajourføringen når de 

ajourførte opplysningene gjøres tilgjengelige i det sentrale 

datalageret. 

Kommisjonen skal bekrefte mottak av ajourførte opplysninger. 

Etter denne bekreftelsen skal de ajourførte opplysningene anses 

som offisielle opplysninger. 

KAPITTEL III 

TILGJENGELIGGJØRING AV MEDLEMSSTATENES 

OPPLYSNINGER OM KVALITETEN PÅ OMGIVELSESLUFT 

Artikkel 6 

Soner og tettbebyggelser 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig opp-

lysningene angitt i avsnitt B i vedlegg II til denne beslutning 

om avgrensning og typer av soner og tettbebyggelser fastsatt i 

samsvar med artikkel 3 i direktiv 2004/107/EF og artikkel 4 i 

direktiv 2008/50/EF, og der vurderingen og styringen av 

luftkvaliteten skal foretas i det påfølgende kalenderår. 

For soner og tettbebyggelser som har fått innvilget unntak eller 

utsettelse i henhold til artikkel 22 i direktiv 2008/50/EF, skal 

dette angis i opplysningene som gjøres tilgjengelige. 

2.  Medlemsstatene skal senest 31. desember i hvert kalen-

derår gjøre opplysningene nevnt i nr. 1 tilgjengelige for 

Kommisjonen. Medlemsstatene kan angi at det ikke er gjort 

endringer i opplysningene som tidligere er gjort tilgjengelige. 

3.  Dersom det gjøres endringer i avgrensningen og typen av 

soner og tettbebyggelser, skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om dette senest ni måneder etter utgangen av det 

kalenderåret da endringene ble gjort. 

Artikkel 7 

Vurderingsordning 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt C i vedlegg II om vurderings-

ordningen som skal anvendes i påfølgende kalenderår for hvert 

forurensende stoff i individuelle soner og tettbebyggelser, i 

samsvar med artikkel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikkel 5 og 

9 i direktiv 2008/50/EF.  
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2.  Medlemsstatene skal senest 31. desember i hvert kalen-

derår gjøre opplysningene nevnt i nr. 1 tilgjengelige for 

Kommisjonen. Medlemsstatene kan angi at det ikke er gjort 

endringer i opplysningene som tidligere er gjort tilgjengelige. 

Artikkel 8 

Metoder for påvisning og fradrag av overskridelser som 

kan tilskrives naturlige kilder eller strøing av sand og salt 

om vinteren 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt D i vedlegg II om metodene som 

er brukt til påvisning og fradrag av overskridelser som kan 

tilskrives naturlige kilder eller strøing av sand og salt om 

vinteren i individuelle soner eller tettbebyggelser, i henhold til 

artikkel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF. 

2.  Medlemsstatene skal gjøre opplysningene nevnt i nr. 1 

tilgjengelige for Kommisjonen for et helt kalenderår senest ni 

måneder etter utgangen av hvert kalenderår. 

Artikkel 9 

Vurderingsmetoder 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt D i vedlegg II om de anvendte 

vurderingsmetodenes kvalitet og sporbarhet. 

2.  Medlemsstatene skal gjøre opplysningene nevnt i nr. 1 

tilgjengelige for Kommisjonen for et helt kalenderår senest ni 

måneder etter utgangen av hvert kalenderår. 

3.  Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse er 

obligatorisk med faste målinger i henhold til artikkel 4 i 

direktiv 2004/107/EF og artikkel 6 og 9 og artikkel 10 nr. 6 i 

direktiv 2008/50/EF, skal opplysningene omfatte minst 

følgende: 

a)  Målekonfigurasjon. 

b)  Påvisning av likeverdighet dersom det brukes en metode 

som ikke er en referansemetode. 

c)  Prøvetakingspunktets plassering, en beskrivelse og 

klassifiseringen av det. 

d)  Dokumentasjon av datakvaliteten. 

4.  Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse brukes 

veiledende målinger i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2004/107/EF og artikkel 6 og 9 og artikkel 10 nr. 6 i direktiv 

2008/50/EF, skal opplysningene omfatte minst følgende: 

a)  Målemetode som er brukt. 

b)  Prøvetakingspunkter og dekningsområde. 

c)  Valideringsmetode. 

d)  Dokumentasjon av datakvaliteten. 

5.  Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse brukes 

modellberegningsteknikker i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2004/107/EF og artikkel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, skal 

opplysningene omfatte minst følgende: 

a)  En beskrivelse av modellberegningssystemet og inndataene 

som er brukt. 

b)  En validering av modellen utført ved hjelp av målinger. 

c)  Dekningsområde. 

d)  Dokumentasjon av datakvaliteten. 

6.  Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse brukes 

objektive anslag i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2004/107/EF og artikkel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, skal 

opplysningene omfatte minst følgende: 

a)  En beskrivelse av beregningsmetoden. 

b)  Dokumentasjon av datakvaliteten. 

7.  Medlemsstatene skal også gjøre tilgjengelig opplysnin-

gene angitt i avsnitt D i vedlegg II om de anvendte vurderings-

metodenes kvalitet og sporbarhet for de nettverkene og 

stasjonene som medlemsstatene har valgt ut med tanke på den 

gjensidige utvekslingen av opplysninger nevnt i artikkel 1 

bokstav b), for de forurensende stoffene oppført i avsnitt B i 

vedlegg I og når de er tilgjengelige, for de andre forurensede 

stoffene oppført i avsnitt C i vedlegg I og de andre forurensende 

stoffene som er oppført på portalen for dette formål. Nr. 1–6 i 

denne artikkel får anvendelse på opplysningene som utveksles. 

Artikkel 10 

Validerte primære vurderingsdata og ajourførte primære 

vurderingsdata 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt E i vedlegg II om validerte 

primære vurderingsdata for alle prøvetakingspunkter der det 

registreres måledata med sikte på vurderingen som angitt av 

medlemsstatene i henhold til artikkel 9, for de forurensende 

stoffene oppført i avsnitt B og C i vedlegg I. 

Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse brukes modell-

beregningsteknikker, skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt E i vedlegg II med den høyeste 

tilgjengelige tidsoppløsningen. 

2.  De validerte primære vurderingsdataene skal gjøres 

tilgjengelige for Kommisjonen for et helt kalenderår og som 

fullstendige tidsserier senest ni måneder etter utgangen av hvert 

kalenderår. 

3.  Dersom medlemsstatene benytter seg av muligheten 

fastsatt i artikkel 20 nr. 2 og 21 nr. 3 i direktiv 2008/50/EF, skal 

de gjøre tilgjengelig opplysninger om mengdebestemmelse av 

bidraget som kan tilskrives naturlige kilder i henhold til artikkel 

20 nr. 1 direktiv 2008/50/EF, eller strøing av sand eller salt på 

veier om vinteren i henhold til artikkel 21 nr. 1 og 2 i direktiv 

2008/50/EF.  
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Opplysningene skal omfatte 

a)  fradragets geografiske utstrekning, 

b)  mengden validerte primære vurderingsdata som er gjort 

tilgjengelig i henhold til nr. 1 i denne artikkel, som kan 

tilskrives naturlige kilder eller strøing av sand eller salt på 

veier om vinteren, 

c)  resultatene av anvendelsen av metodene som rapporteres i 

henhold til artikkel 8. 

4.  Medlemsstatene skal også gjøre tilgjengelig opplys-

ningene angitt i avsnitt E i vedlegg II om ajourførte primære 

vurderingsdata for de nettverkene og stasjonene som medlems-

statene har valgt ut med sikte på å gjøre ajourførte opplysninger 

tilgjengelige for nettverkene og stasjonene som medlemsstatene 

har valgt ut med sikte på den gjensidige utvekslingen av 

opplysninger nevnt i artikkel 1 bokstav b), for de forurensende 

stoffene oppført i avsnitt B i vedlegg I og når de er tilgjen-

gelige, for de andre forurensende stoffene oppført i avsnitt C i 

vedlegg I og de andre forurensende stoffene oppført på portalen 

for dette formål. 

5.  Medlemsstatene skal også gjøre tilgjengelig opplys-

ningene angitt i avsnitt E i vedlegg II om de validerte primære 

vurderingsdataene for de nettverkene og stasjonene som 

medlemsstatene har valgt ut med sikte på den gjensidige 

utvekslingen av opplysninger nevnt i artikkel 1 bokstav b), for 

de forurensende stoffene oppført i avsnitt B i vedlegg I og når 

de er tilgjengelige, for de andre forurensede stoffene oppført i 

avsnitt C i vedlegg I og de andre forurensende stoffene oppført 

på portalen for dette formål. Nr. 2 og 3 i denne artikkel får 

anvendelse på opplysningene som utveksles. 

6.  De ajourførte primære vurderingsdataene omhandlet i  

nr. 4 skal gjøres midlertidig tilgjengelige for Kommisjonen med 

en hyppighet som er egnet for metoden som brukes til 

vurdering av hvert enkelt forurensende stoff, og innen rimelig 

tid etter at dataene er gjort tilgjengelige for offentligheten i 

henhold til artikkel 26 i direktiv 2008/50/EF for de 

forurensende stoffene som er oppført for dette formål i avsnitt 

B i vedlegg I til denne beslutning. 

Opplysningene skal omfatte 

a)  vurderte konsentrasjonsnivåer, 

b)  en angivelse av kvalitetskontrollens status. 

7.  De ajourførte primære opplysningene som er gjort 

tilgjengelige i henhold til nr. 4, skal være i samsvar med opp-

lysningene som er gjort tilgjengelige i henhold til artikkel 6, 7 

og 9. 

8.  Medlemsstatene kan etter en ny kvalitetskontroll ajourføre 

de ajourførte primære vurderingsdataene som er gjort 

tilgjengelige i henhold til nr. 4. De ajourførte opplysningene 

skal erstatte de opprinnelige opplysningene, og opplysningenes 

status skal angis tydelig. 

Artikkel 11 

Aggregerte og validerte vurderingsdata 

1.  Verktøyet nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal brukes til å generere 

opplysningene angitt i avsnitt F i vedlegg II om aggregerte og 

validerte vurderingsdata på grunnlag av opplysningene om 

validerte primære vurderingsdata som medlemsstatene har gjort 

tilgjengelige i henhold til artikkel 10. 

2.  For forurensende stoffer som omfattes av krav om 

obligatorisk overvåking skal opplysningene som genereres av 

verktøyet, bestå av aggregerte målte konsentrasjonsnivåer for 

alle prøvetakingspunkter som medlemsstatene i henhold til 

artikkel 9 nr. 3 bokstav c) skal legge fram opplysninger om. 

3.  For forurensende stoffer med fastsatte miljømål skal opp-

lysningene som genereres av verktøyet, bestå av konsentra-

sjonsnivåene uttrykt i måleenheten knyttet til det fastsatte 

miljømålet angitt i avsnitt B i vedlegg I, og skal omfatte 

a)  årsgjennomsnittet dersom det er fastsatt en mål- eller 

grenseverdi for årsgjennomsnitt, 

b)  samlet antall timer med overskridelse dersom det er fastsatt 

en timebasert grenseverdi, 

c)  samlet antall dager med overskridelse dersom det er fastsatt 

en daglig grenseverdi, eller 90,4-prosentilen for PM10 i de 

særlige tilfellene der det foretas stikkprøvemålinger 

istedenfor kontinuerlige målinger, 

d)  samlet antall dager med overskridelse dersom det er fastsatt 

en høyeste mål- eller grenseverdi for daglig åttetimers-

gjennomsnitt, 

e)  AOT40 som definert i avsnitt A i vedlegg VII til direktiv 

2008/50/EF dersom det er fastsatt en målverdi for ozon for 

å verne vegetasjonen, 

f)  indikatoren for gjennomsnittlig eksponering med hensyn til 

målet for reduksjon av eksponering for PM2,5 og for-

pliktelsen med hensyn til eksponeringskonsentrasjon. 

Artikkel 12 

Oppnåelse av miljømål 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt G i vedlegg II om oppnåelse av 

miljømålene fastsatt ved direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gjøres tilgjengelige for 

Kommisjonen for et helt kalenderår senest ni måneder etter 

utgangen av hvert kalenderår. 

Opplysningene skal omfatte følgende: 

a)  En erklæring om oppnåelse av alle miljømål i hver 

spesifikke sone eller tettbebyggelse, herunder opplysninger 

om overskridelse av eventuelle gjeldende marginer for 

tillatt overskridelse.  
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b)  Der det er relevant, en erklæring om at overskridelsen i 

sonen kan tilskrives naturlige kilder. 

c)  Der det er relevant, en erklæring om at overskridelsen av et 

luftkvalitetsmål for PM10 i sonen eller tettbebyggelsen 

skyldes oppvirvling av partikler som følge av strøing av 

sand eller salt på veier om vinteren. 

d)  Opplysninger om oppfyllelse av forpliktelsen med hensyn 

til eksponeringskonsentrasjonen for PM2,5. 

3.  Dersom en overskridelse har inntruffet, skal opplys-

ningene som gjøres tilgjengelige, også inneholde opplysninger 

om hvor overskridelsen inntraff og antall personer som ble 

eksponert. 

4.  Opplysningene som gjøres tilgjengelige, skal samsvare 

med soneavgrensningen som gjøres tilgjengelig i henhold til 

artikkel 6 for samme kalenderår, og med de aggregerte og 

validerte vurderingsdataene som gjøres tilgjengelige i henhold 

til artikkel 11. 

Artikkel 13 

Luftkvalitetsplaner 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt H, I, J og K i vedlegg II til denne 

beslutning om luftkvalitetsplaner som kreves i henhold til 

artikkel 23 i direktiv 2008/50/EF, herunder 

a)  de obligatoriske opplysningene som skal inngå i 

luftkvalitetsplanen som angitt i henhold til artikkel 23 i 

direktiv 2008/50/EF og i avsnitt A i vedlegg XV til direktiv 

2008/50/EF, 

b)  henvisninger til hvor offentligheten kan få tilgang til 

regelmessig ajourførte opplysninger om gjennomføringen 

av luftkvalitetsplanene. 

2.  Opplysningene skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen 

så snart som mulig, og senest to år etter utgangen av 

kalenderåret da den første overskridelsen ble påvist. 

Artikkel 14 

Tiltak for å oppfylle målverdiene i direktiv 2004/107/EF 

1.  I samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 i 

denne beslutning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig 

opplysningene angitt i avsnitt K i vedlegg II til denne 

beslutning om tiltak som er truffet for å oppfylle målverdiene, 

og som kreves i henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 

2004/107/EF. 

2.  Opplysningene skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen 

senest to år etter utgangen av kalenderåret da den første 

overskridelsen som utløste tiltaket, ble påvist. 

KAPITTEL IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Oppheving 

Vedtak 2004/224/EF og 2004/461/EF oppheves med virkning 

fra 1. januar 2014. 

Artikkel 16 

ANVENDELSE 

1.  Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

2.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal medlemsstatene 

gjøre tilgjengelig opplysningene som er nødvendige i henhold 

til artikkel 6 og 7, første gang senest 31. desember 2013. 

Artikkel 17 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____ 
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VEDLEGG I 

A) Datakrav 

1) Tidsrapportering 

 Alle tidshenvisninger skal gjøres tilgjengelige i samsvar med ISO-standarden 8601:2004(E) ved bruk av det 

utvidede formatet (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), som angir tidsforskjellen i forhold til UTC. 

 Tidsstempelet viser til slutten av måleperioden. 

2) Antall sifre og avrunding 

 Dataene bør gjøres tilgjengelige med samme antall sifre som det som brukes i overvåkingsnettverket. 

 Avrundingen skal være det siste trinnet i alle beregninger, dvs. rett før resultatene sammenlignes med 

miljømålet, og skal gjøres bare én gang. Systemet vil som standard bruke kommersielle avrundingsregler for å 

avrunde dataene som gjøres tilgjengelige. 

3) Likeverdighet 

 Dersom det brukes mer enn én vurderingsmetode på et gitt sted, bør dataene legges fram ved bruk av 

vurderingsmetoden som viser den laveste graden av usikkerhet på dette stedet. 

4) Standardisering 

 Bestemmelsene i avsnitt IV i vedlegg IV til direktiv 2004/107/EF og i avsnitt C i vedlegg VI til direktiv 

2008/50/EF bør få anvendelse på den gjensidige utvekslingen av opplysninger. 

5) Bestemmelser om PM2,5 

 Grenseverdier  p luss margin  for  t i l lat t  overskridelse  

 I samsvar med avsnitt E i vedlegg XIV til direktiv 2008/50/EF skal følgende sum av grenseverdi (LV) + 

margin for tillatt overskridelse (MOT) gjelde for PM2,5 i årene angitt nedenfor: 

År LV + MOT 

2008 30 

2009 29 

2010 29 

2011 28 

2012 27 

2013 26 

2014 26 

2015 25 

 Beregning av ind ikatoren  for  gjennomsnit t l ig eksponering (AEI)  i  samsvar  med avsn it t  A 

i  ved legg XIV t i l d irektiv 2008/50/EF  

 Beregningen foretas for hvert enkelt år ved å beregne årsgjennomsnittet for PM2,5 for hvert valgte 

prøvetakingspunkt. Valget av prøvetakingspunkter skal framgå tydelig i opplysningene som gjøres 

tilgjengelige. 

 For å oppnå et årsgjennomsnitt beregnes gyldige årsgjennomsnitt som oppfyller målene for datakvalitet, fra 

alle utpekte AEI-steder i medlemsstaten. 

 Framgangsmåten gjentas for hvert av de tre årene, og for å oppnå indikatoren for gjennomsnittlig eksponering 

beregnes det et gjennomsnitt av de tre årsgjennomsnittene. 

 Indikatoren for gjennomsnittlig eksponering skal gjøres tilgjengelig årlig som et løpende treårsgjennomsnitt. 

Dersom det er nødvendig å ajourføre noen av dataene som direkte eller indirekte (gjennom valg av 

prøvetakingspunkt) kan påvirke denne indikatoren, er det nødvendig å ajourføre alle opplysninger som berøres.  
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B) Miljømål og måleenheter for rapportering 

Formel 
Område som 

skal vernes 

Miljømåltype 

(kode[1]) 

Periode for 

beregning av 

vurderings-

gjennomsnitt 

Måleenhet for rapportering av miljømål 

Tallverdier for 

miljømålet 

(tillatt antall 

overskridelser) 

Forurensende stoffer som det skal rapporteres ajourførte og validerte data for 

NO2 Helse LV 1 time Timer med overskridelse i et 

kalenderår 

200 μg/m3 (18) 

LVMT 

LV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 40 μg/m3 

LVMT 

ALT 1 time Tre sammenhengende timer med 

overskridelse (på steder med 

representativ luftkvalitet som 

dekker minst 100 km2 eller en hel 

sone eller tettbebyggelse, der det 

minste området velges) 

400 μg/m3 

NOx Vegetasjon CL 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 30 μg/m3 

PM10 Helse LV 1 dag Dager med overskridelse i et 

kalenderår 

50 μg/m3 (35) 

90,4-prosentil 

LV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 40 μg/m3 

WSS(2) 1 dag Fratrukne dager med overskridelse 

i et kalenderår 

ikke relevant 

1 kalenderår Fradrag av årsgjennomsnitt ikke relevant 

NAT(2) 1 dag Fratrukne dager med overskridelse 

i et kalenderår 

ikke relevant 

1 kalenderår Fradrag av årsgjennomsnitt ikke relevant 

PM2,5 Helse ECO 3 sammenhen-

gende kalenderår 

Indikator for gjennomsnittlig 

eksponering (for opplysninger om 

beregning se direktiv 2008/50/EF) 

20 μg/m3 

ERT i samsvar med 

avsnitt B i ved-

legg XIV til 

direktiv 

2008/50/EF 

TV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 25 μg/m3 

LV 

LVMT 

SO2 Helse LV 1 time Timer med overskridelse i et 

kalenderår 

350 μg/m3 (24) 

1 dag Dager med overskridelse i et 

kalenderår 

125 μg/m3 (3) 

ALT 1 time Tre sammenhengende timer med 

overskridelse (på steder med 

representativ luftkvalitet som 

dekker minst 100 km2 eller en hel 

sone eller tettbebyggelse, der det 

minste området velges) 

500 μg/m3 

NAT(2) 1 time Fratrukne timer med overskridelse 

i et kalenderår 

ikke relevant 

1 dag Fratrukne dager med overskridelse 

i et kalenderår 

ikke relevant 

Vegetasjon CL 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 20 μg/m3 

Vinter Gjennomsnittsverdi i 

vintermånedene, dvs. 1. oktober år 

x-1 til 31. mars år x 

20 μg/m3 
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Formel 
Område som 

skal vernes 

Miljømåltype 

(kode[1]) 

Periode for 

beregning av 

vurderings-

gjennomsnitt 

Måleenhet for rapportering av miljømål 

Tallverdier for 

miljømålet 

(tillatt antall 

overskridelser) 

O3 Helse TV Høyeste daglige 

åttetimersgjenno

msnitt 

Dager der høyeste daglige 

åttetimersgjennomsnitt overskred 

målverdien beregnet som et 

gjennomsnitt over tre år 

120 μg/m3 (25) 

LTO Høyeste daglige 

åttetimersgjenno

msnitt 

Dager der høyeste daglige 

åttetimersgjennomsnitt overskred 

det langsiktige målet i et 

kalenderår 

120 μg/m3 

INT 1 time Timer med overskridelse i et 

kalenderår 

180 μg/m3 

ALT 1 time Timer med overskridelse i et 

kalenderår 

240 μg/m3 

Vegetasjon TV 1. mai til 31. juli AOT40 (for opplysninger om 

beregning se dir. 2008/50/EF, 

vedlegg VII) 

18 000 μg/m3·h 

LTO 1. mai til 31. juli AOT40 (for opplysninger om 

beregning se dir. 2008/50/EF, 

vedlegg VII) 

6 000 μg/m3 ·h 

CO Helse LV Høyeste daglige 

åttetimersgjenno

msnitt 

Dager der høyeste daglige 

åttetimersgjennomsnitt overskred 

grenseverdien 

10 mg/m3 

Forurensende stoffer som det skal rapporteres bare validerte data for 

Benzen Helse LV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 5 μg/m3 

Bly Helse LV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 0,5 μg/m3 

Kadmium Helse TV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 5 ng/m3 

Arsen Helse TV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 6 ng/m3 

Nikkel Helse TV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 20 ng/m3 

B(a)P Helse TV 1 kalenderår Årsgjennomsnitt 1 ng/m3 

(1) LV: grenseverdi, LVMT: grenseverdi pluss margin for tillatt overskridelse, TV: målverdi, LTO: langsiktig mål, INT: informasjons-

terskel, ALT: alarmterskel, CL: kritisk nivå, NAT: vurdering av naturlig bidrag, WSS: vurdering av strøing av sand og salt om 

vinteren, ERT: mål for redusert eksponering, ECO: forpliktelse med hensyn til eksponeringskonsentrasjon. 

(2) Ingen ajourførte data må gjøres tilgjengelige. 

C) Forurensende stoffer som omfattes av krav til overvåking 

Listen inneholder alle forurensende stoffer som omfattes av krav til overvåking i henhold til direktiv 2004/107/EF og 

2008/50/EF. En liste som inneholder de andre forurensende stoffene som medlemsstatene skal foreta en gjensidig 

utveksling av opplysninger om, dersom dette er tilgjengelig, finnes hos Det europeiske miljøbyrået og er tilgjengelig på 

portalen. 

Airbase-kode Stoffets formel Stoffets navn Måleenhet 

Forurensende uorganiske gasser 

1 SO2 Svoveldioksid μg/m3 

8 NO2 Nitrogendioksid μg/m3 

9 NOx(1) Nitrogenoksider μg/m3 

7 O3 Ozon μg/m3 

10 CO Karbonmonoksid mg/m3 
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Airbase-kode Stoffets formel Stoffets navn Måleenhet 

Partikler (PM) 

5 PM10 PM10 μg/m3 

6001 PM2,5 PM2,5 μg/m3 

Sammensetning av PM2,5 

1047 SO4
2- i PM2,5 Sulfat i PM2,5 μg/m3 

1046 NO3
- i PM2,5 Nitrat i PM2,5 μg/m3 

1045 NH4
+ i PM2,5 Ammonium i PM2,5 μg/m3 

1771 fritt C i PM2,5 Fritt karbon i PM2,5 μg/m3 

1772 org. C i PM2,5 Organisk karbon i PM2,5 μg/m3 

1629 Ca2+ i PM2,5 Kalsium i PM2,5 μg/m3 

1659 Mg2+ i PM2,5 Magnesium i PM2,5 μg/m3 

1657 K+ in PM2,5 Kalium i PM2,5 μg/m3 

1668 Na+ i PM2,5 Natrium i PM2,5 μg/m3 

1631 Cl- i PM2,5 Klor i PM2,5 μg/m3 

Tungmetaller 

5012 Pb i PM10 Bly i PM10 μg/m3 

5014 Cd i PM10 Kadmium i PM10 ng/m3 

5018 As i PM10 Arsen i PM10 ng/m3 

5015 Ni i PM10 Nikkel i PM10 ng/m3 

Avsetning av tungmetaller 

7012 Pb-avsetning Våt/total Pb-avsetning μg/m2/dag 

7014 Cd-avsetning Våt/total Cd-avsetning μg m2/dag 

7018 As-avsetning Våt/total As-avsetning μg/m2/dag 

7015 Ni-avsetning Våt/total Ni-avsetning μg/m2/dag 

7013 Hg-avsetning Våt/total Hg-avsetning μg/m2/dag 

Kvikksølv 

4013 Metallisk gassformig Hg Fritt gassformig kvikksølv ng/m3 

4813 Totalt gassformig Hg Totalt gassformig kvikksølv ng/m3 

653 Reaktivt gassformig Hg Reaktivt gassformig kvikksølv ng/m3 

5013 Hg i PM10 Kvikksølv i PM10 ng/m3 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

5029 B(a)P Benzo(a)pyren i PM10 ng/m3 

5610 Benzo(a)antracen Benzo(a)antracen i PM10 ng/m3 

5617 Benzo(b)fluoranten Benzo(b)fluoranten i PM10 ng/m3 

5759 Benzo(j)fluoranten Benzo(j)fluoranten i PM10 ng/m3 
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Airbase-kode Stoffets formel Stoffets navn Måleenhet 

5626 Benzo(k)fluoranten Benzo(k)fluoranten i PM10 ng/m3 

5655 Indeno(1,2,3-cd)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren i PM10 ng/m3 

5763 Dibenz(a,h)antracen Dibenz(a,h)antracen i PM10 ng/m3 

Avsetning av polysykliske aromatiske hydrokarboner 

7029 B(a)P Avsetning av benzo(a)pyren μg/m2/dag 

611 Benzo(a)antracen Avsetning av benzo(a)antracen μg/m2/dag 

618 Benzo(b)fluoranten Avsetning av benzo(b)fluoranten μg/m2/dag 

760 Benzo(j)fluoranten Avsetning av benzo(j)fluoranten μg/m2/dag 

627 Benzo(k)fluoranten Avsetning av benzo(k)fluoranten μg/m2/dag 

656 Indeno(1,2,3-cd)pyren Avsetning av indeno(1,2,3-cd)pyren μg/m2/dag 

7419 Dibenz(a,h)antracen Avsetning av dibenz(a,h)antracen μg/m2/dag 

Flyktige organiske forbindelser 

20 C6H6 Benzen μg/m3 

428 C2H6 Etan μg/m3 

430 C2H4 Eten (etylen) μg/m3 

432 HC≡CH Etyn (acetylen) μg/m3 

503 H3C-CH2-CH3 Propan μg/m3 

505 CH2 = CH-CH3 Propen μg/m3 

394 H3C-CH2-CH2-CH3 n-butan μg/m3 

447 H3C-CH(CH3)2 2-metylpropran (i-butan) μg/m3 

6005 H2C = CH-CH2-CH3 1-buten μg/m3 

6006 H3C-CH = CH-CH3 trans-2-buten μg/m3 

6007 H3C-CH = CH-CH3 cis-2-buten μg/m3 

24 CH2 = CH-CH = CH2 1,3-butadien μg/m3 

486 H3C-(CH2)3-CH3 n-pentan μg/m3 

450 H3C-CH2-CH(CH3)2 2-metylbutan (i-pentan) μg/m3 

6008 H2C = CH-CH2-CH2-CH3 1-penten μg/m3 

6009 H3C-HC = CH-CH2-CH3 2-penten μg/m3 

451 CH2 = CH-C(CH3) = CH2 2-metyl-1,3-butadien (isopren) μg/m3 

443 C6H14 n-heksan μg/m3 

316 (CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3 2-metylpentan (i-heksan) μg/m3 
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Airbase-kode Stoffets formel Stoffets navn Måleenhet 

441 C7H16 n-heptan μg/m3 

475 C8H18 n-oktan μg/m3 

449 (CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 2,2,4-trimetylpentan (i-oktan) μg/m3 

21 C6H5-CH3 Toluen μg/m3 

431 C6H5-C2H5 Etylbenzen μg/m3 

464 m,p-C6H4(CH3)2 m,p-xylen μg/m3 

482 o-C6H4-(CH3)2 o-xylen μg/m3 

6011 C6H3(CH3)3 1,2,4-trimetylbenzen μg/m3 

6012 C6H3(CH3)3 1,2,3-trimetylbenzen μg/m3 

6013 C6H3(CH3)3 1,3,5-trimetylbenzen μg/m3 

32 THC(NM) Samlet mengde ikke-metanholdige 

hydrokarboner 

μg/m3 

25 HCHO Metanal (formaldehyd) μg/m3 

(1) NOx eller summen av NO og NO2 målt på samme sted kan rapporteres. Skal rapporteres som μg NO2/m3. 



Nr. 11/390 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.2.2018 

 

VEDLEGG II 

A) Felles datatyper 

Når en gitt datatype skal gjøres tilgjengelig i henhold til avsnitt B–K i dette vedlegg, skal alle opplysninger som er 

oppført under den relevante datatypen angitt nedenfor, tas med. 

1) Datatype «Kontaktopplysninger» 

1. Navn på ansvarlig myndighet, institusjon eller organ 

2. Navn på ansvarlig person 

3. Nettsted 

4. Adresse 

5. Telefonnummer 

6. E-post 

2) Datatype «Overskridelsessituasjon» 

1. Identifikasjonskode for overskridelsessituasjon 

2. Overskredet miljømål 

3. Området der overskridelsessituasjonen fant sted (datatype «Geografisk utstrekning») 

4. Klassifisering av området 

5. Administrative enheter 

6. Anslag over arealet der nivået var høyere enn miljømålet 

7. Anslag over veistrekningen der nivået var høyere enn miljømålet 

8. Overvåkingsstasjoner i området med overskridelse (lenke til D) 

9. Modellberegnet overskridelse (lenke til D) 

10. Anslag over samlet fastboende befolkning i området med overskridelse 

11. Anslag over økosystemet/vegetasjonsområdet som ble eksponert for nivåer over miljømålet 

12. Referanseår 

3) Datatype «Miljømål» 

1. Måltype 

2. Periode for beregning av vurderingsgjennomsnitt 

3. Område som skal vernes 

4) Datatype «Geografisk utstrekning» 

1. GIS-informasjon angitt som koordinater 

5) Datatype «Geografisk observasjon» 

1. Data om geografisk vurdering  
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6) Datatype «Offentliggjøring» 

1. Publikasjon 

2. Tittel 

3. Forfatter(e) 

4. Offentliggjøringsdato 

5. Forlag 

6. Lenke til nettsted 

7) Datatype «Dokumentasjon av endring» 

1. Endring 

2. Beskrivelse av endringen 

B) Opplysninger om soner og tettbebyggelser (artikkel 6) 

1) Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2) Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

3) Sonekode 

4) Sonenavn 

5) Sonetype 

6) Soneavgrensning (datatype «Geografisk utstrekning») 

7) Sonehistorikk: start- og sluttdato for anvendelse 

8) Forgjengere (lenke til B) 

9) Fastboende befolkning 

10) Referanseår for fastboende befolkning 

11) Kode for berørt forurensende stoff 

12) Område som skal vernes 

13) Unntak eller utsettelse i henhold til artikkel 22 i direktiv 2008/50/EF 

C) Opplysninger om vurderingsordningen (artikkel 7) 

1) Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2) Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

3) Opplysninger om sone (lenke til B) 

4) Forurensende stoff 

5) Miljømål (datatype «Miljømål») 

6) Oppnåelse av vurderingsterskel 

7) År for klassifisering av vurderingsterskel 

8) Dokumentasjon av klassifiseringen (lenke til nettsted) 

9) Vurderingstype 

10) Vurderingstype: beskrivelse  
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11) Individuelle metadata om vurderingen, herunder identifikasjonskode for stasjon og opplysninger om 

plassering (lenke til D) 

12) Myndighet med ansvar for vurdering av luftkvaliteten (datatype «Kontaktopplysninger») 

13) Myndighet med ansvar for godkjenning av målesystemene (datatype «Kontaktopplysninger») 

14) Myndighet med ansvar for å sikre målingenes nøyaktighet (datatype «Kontaktopplysninger») 

15) Myndighet med ansvar for analyse av vurderingsmetoden (datatype «Kontaktopplysninger») 

16) Myndighet med ansvar for koordinering av nasjonal kvalitetssikring (datatype «Kontaktopplysninger») 

17) Myndighet med ansvar for samarbeid med andre medlemsstater og med Kommisjonen (datatype 

«Kontaktopplysninger») 

D) Opplysninger om vurderingsmetodene (artikkel 8 og 9) 

i) Generelt: Opplysninger som gjelder alle vurderingsmetoder 

1)  Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2)  Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

3)  Vurderingstype 

4)  Opplysninger om sone (lenke til B) 

5)  Forurensende stoff 

ii) Opplysninger om faste målinger 

1) Identifikasjonskode for målekonfigurasjon 

2) Europeisk identifikasjonskode for stasjon 

3) Identifikasjonskode for nettverk 

4) Nasjonal kode for stasjon 

5) Overvåkingsstasjonens navn 

6) Kommunens navn 

7) Start- og sluttdato for måling 

8) Måletype 

9) Måle-/prøvetakings-/analysemetode 

10) Måle-/prøvetakingsutstyr (dersom dette er tilgjengelig) 

11) Påvisningsgrense (dersom dette er tilgjengelig) 

12) Påvisning av likeverdighet 

13) Påvisning av likeverdighet: dokumentasjon (lenke til nettsted) 

14) Prøvetakingstid 

15) Prøvetakingsintervall 

16) Det representative områdets geografiske utstrekning (datatype «Geografisk utstrekning») (dersom dette er 

tilgjengelig) 

17) Vurdering av representativitet (dersom dette er tilgjengelig)  
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18) Dokumentasjon av representativitet (lenke til nettsted) (dersom dette er tilgjengelig) 

19) Prøvetakingspunktets plassering: luftinntakets høyde over bakken 

20) Prøvetakingspunktets plassering: luftinntakets vannrette avstand fra nærmeste bygning (for 

trafikkstasjoner) 

21) Prøvetakingspunktets plassering: luftinntakets avstand fra nærmeste kjørefelt (for trafikkstasjoner) 

22) Klassifisering av stasjonen med hensyn til de største utslippskildene som er relevante for 

målekonfigurasjonen for hvert forurensende stoff 

23) Hovedkilder (trafikk, boligoppvarming, industrikilder eller område med industrikilder osv.) (dersom dette 

er tilgjengelig) 

24) Avstand fra største industrikilde eller område med industrikilder (for industristasjoner) 

25) Stasjonens tidsreferanser: start- og sluttdato 

26) Geografiske koordinater: overvåkingsstasjonens lengdegrad, breddegrad og høyde over havet 

27) Dokumentasjon av opplysningene om stasjonen, herunder kart og bilder (lenke til nettsted) (dersom dette 

er tilgjengelig) 

28) Klassifisering av området 

29) Avstand til større veikryss (for trafikkstasjoner) 

30) Anslått trafikkmengde (for trafikkstasjoner) 

31) Andel tungtrafikk (for trafikkstasjoner, dersom dette er tilgjengelig) 

32) Trafikkhastighet (for trafikkstasjoner, dersom dette er tilgjengelig) 

33) Gatejuv («street canyon») – gatebredde (for trafikkstasjoner, dersom dette er tilgjengelig) 

34) Gatejuv («street canyon») – gjennomsnitthøyde på bygningsfasader (for trafikkstasjoner, dersom dette er 

tilgjengelig) 

35) Nettverkets navn 

36) Nettverk: start- og sluttdato for drift 

37) Organ med ansvar for administrasjon av nettverket (datatype «Kontaktopplysninger») 

38) Metode for vurdering av strøing av sand og salt på veier om vinteren (når artikkel 21 i direktiv 

2008/50/EF får anvendelse) 

39) Metode for vurdering av naturlige bidrag (når artikkel 20 i direktiv 2008/50/EF får anvendelse) 

40) Datakvalitetsmål: tidsdekning 

41) Datakvalitetsmål: dataregistrering 

42) Datakvalitetsmål: usikkerhetsberegning 

43) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av sporbarhet og usikkerhetsberegning 

44) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av kvalitetssikring/kvalitetskontroll (lenke til nettsted) 

iii) Opplysninger om veiledende målinger 

1) Identifikasjonskode for veiledende måling 

2) Beskrivelse av målemetode 

3) Måletype 

4) Målemetode  
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5) Måle-/prøvetakingsutstyr (dersom dette er tilgjengelig) 

6) Påvisningsgrense (dersom dette er tilgjengelig) 

7) Prøvetakingstid 

8) Prøvetakingsintervall 

9) Geografiske koordinater: lengdegrad, breddegrad og høyde over havet 

10) Metode for vurdering av strøing av sand og salt på veier om vinteren (når artikkel 21 i direktiv 

2008/50/EF får anvendelse) 

11) Metode for vurdering av naturlige bidrag (når artikkel 20 i direktiv 2008/50/EF får anvendelse) 

12) Datakvalitetsmål: tidsdekning 

13) Datakvalitetsmål: dataregistrering 

14) Datakvalitetsmål: usikkerhetsberegning 

15) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av sporbarhet og usikkerhetsberegning 

16) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av kvalitetssikring/kvalitetskontroll (lenke til nettsted) 

iv) Opplysninger om modellberegning 

1) Identifikasjonskode for modellberegning 

2) Miljømåltype (datatype «Miljømål») 

3) Modellberegningsmetode: navn 

4) Modellberegningsmetode: beskrivelse 

5) Modellberegningsmetode: dokumentasjon (lenke til nettsted) 

6) Modellberegningsmetode: validering ved hjelp av måling 

7) Modellberegningsmetode: validering ved hjelp av måling på steder som ikke rapporteres i henhold til 

luftkvalitetsdirektivet 

8) Modellberegningsperiode 

9) Modellberegningsområde (datatype «Geografisk utstrekning») 

10) Romlig oppløsning 

11) Metode for vurdering av strøing av sand og salt på veier om vinteren (når artikkel 21 i direktiv 

2008/50/EF får anvendelse) 

12) Metode for vurdering av naturlige bidrag (når artikkel 20 i direktiv 2008/50/EF får anvendelse) 

13) Datakvalitetsmål: usikkerhetsberegning 

14) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av kvalitetssikring/kvalitetskontroll (lenke til nettsted) 

v) Opplysninger om objektive anslag 

1)  Identifikasjonskode for objektivt anslag 

2)  Beskrivelse 

3)  Område som omfattes av objektivt anslag (datatype «Geografisk utstrekning») 

4)  Datakvalitetsmål: usikkerhetsberegning  
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5)  Datakvalitetsmål: dokumentasjon av sporbarhet og usikkerhetsberegning 

6) Datakvalitetsmål: dokumentasjon av kvalitetssikring/kvalitetskontroll (lenke til nettsted) 

E) Opplysninger om validerte primære vurderingsdata og ajourførte primære vurderingsdata (artikkel 10) 

1) Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2) Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

3) Versjonsnummer 

4) Forurensende stoff 

5) Enhet for det forurensende stoffet 

6) Vurderingstype 

7) Vurderingsmetode (lenke til D) 

8) Start- og sluttdato for prøvetaking 

9) Tidsenheter og antall prøvetakingsenheter 

10) Måleverdi (herunder hvor mye av det forurensende stoffets konsentrasjonsnivå som kan tilskrives naturlige 

kilder og strøing av sand og salt på veier om vinteren [når artikkel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF får 

anvendelse]) 

11) Modellberegnet verdi (datatype «Geografisk observasjon») (herunder hvor mye av det forurensende stoffets 

konsentrasjonsnivå som kan tilskrives naturlige kilder og strøing av sand og salt på veier om vinteren [når 

artikkel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF får anvendelse]) 

12) Gyldighet 

13) Verifiseringsstatus 

F) Opplysninger om genererte aggregerte data (artikkel 11) 

1) Identifikasjonskode for vurdering 

2) Opplysninger om sone (lenke til B) 

3) Forurensende stoff 

4) Enhet for det forurensende stoffet 

5) Miljømål (datatype «Miljømål») 

6) Vurderingstype 

7) Vurderingsmetode (lenke til D) 

8) Tidsreferanse: start- og sluttdato for aggregeringsperioden 

9) Aggregert måleverdi 

10) Aggregert modellberegnet verdi (datatype «Geografisk observasjon») 

11) Datakvalitetsmål: tidsdekning 

12) Datakvalitetsmål: dataregistrering 

13) Datakvalitetsmål: usikkerhetsberegning  
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14) Gyldighet 

15) Verifiseringsstatus 

G) Opplysninger om oppnåelse av miljømål (artikkel 12) 

 Disse opplysningene skal omfatte alle soner og tettbebyggelser og være helt i samsvar med de genererte 

opplysningene i henhold til avsnitt F i dette vedlegg om aggregerte og validerte vurderingsdata for forurensede 

stoffer med fastsatte miljømål. 

1) Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2) Rapporteringsår 

3) Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

4) Opplysninger om sone (lenke til B) 

5) Overskridelsessituasjon (datatype «Overskridelsessituasjon») 

6) Forurensende stoff 

7) Vurderingsopplysninger (lenke til D) 

8) Overskridelse av miljømålet 

9) Overskridelse av miljømålet pluss margin for tillatt overskridelse 

10) Overskridelse som skyldes naturlige kilder 

11) Overskridelse som skyldes strøing av sand og salt på veier om vinteren 

12) Overskridelsessituasjon etter fradrag av naturlige bidrag og strøing av sand og salt på veier om vinteren 

(datatype «Overskridelsessituasjon»). 

13) Samlet antall overskridelser (i henhold til 8–11) 

H) Opplysninger om luftkvalitetsplaner (artikkel 13) 

1) Framlagt av (datatype «Kontaktopplysninger») 

2) Dokumentasjon av endring (datatype «Dokumentasjon av endring») 

3) Luftkvalitetsplan: kode 

4) Luftkvalitetsplan: navn 

5) Luftkvalitetsplan: referanseår for første overskridelse 

6) Vedkommende myndighet (datatype «Kontaktopplysninger») 

7) Luftkvalitetsplan: status 

8) Luftkvalitetsplan: forurensende stoffer som omfattes 

9) Luftkvalitetsplan: dato for offisielt vedtak 

10) Luftkvalitetsplan: tidsplan for gjennomføring 

11) Henvisning til luftkvalitetsplan (lenke til nettsted) 

12) Henvisning til gjennomføring (lenke til nettsted) 

13) Relevant offentliggjøring (datatype «Offentliggjøring») 

14) Kode for relevant(e) overskridelsessituasjon(er) (lenke til G)  
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I) Opplysninger om ulike kilders bidrag (artikkel 13) 

1) Kode(r) for overskridelsessituasjon (lenke til G) 

2) Referanseår 

3) Regional bakgrunn: samlet 

4) Regional bakgrunn: fra medlemsstaten 

5) Regional bakgrunn: grensekryssende 

6) Regional bakgrunn: naturlig 

7) Bybakgrunnsøkning: samlet 

8) Bybakgrunnsøkning: trafikk 

9) Bybakgrunnsøkning: industri, herunder varme- og kraftproduksjon 

10) Bybakgrunnsøkning: landbruk 

11) Bybakgrunnsøkning: handel og bosetting 

12) Bybakgrunnsøkning: skipsfart 

13) Bybakgrunnsøkning: terrenggående mobile maskiner 

14) Bybakgrunnsøkning: naturlig 

15) Bybakgrunnsøkning: grensekryssende 

16) Lokal økning: samlet 

17) Lokal økning: trafikk 

18) Lokal økning: industri, herunder varme- og kraftproduksjon 

19) Lokal økning: landbruk 

20) Lokal økning: handel og bosetting 

21) Lokal økning: skipsfart 

22) Lokal økning: terrenggående mobile maskiner 

23) Lokal økning: naturlig 

24) Lokal økning: grensekryssende 

J) Opplysninger om scenarioet for måloppnåelsesåret (artikkel 13) 

1) Kode for overskridelsessituasjon (lenke til G) 

2) Kode for scenario 

3) Kode for luftkvalitetsplan (lenke til H) 

4) Referanseår som prognosene utarbeides for 

5) Referanseår som prognosene starter fra 

6) Ulike kilders bidrag (lenke til I) 
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7) Relevant offentliggjøring (datatype «Offentliggjøring») 

8) Referansescenario: beskrivelse av utslippsscenarioet 

9) Referansescenario: samlede utslipp i relevant romlig enhet 

10) Referansescenario: medregnede målinger (lenke til K) 

11) Referansescenario: forventede konsentrasjonsnivåer i prognoseåret 

12) Referansescenario: forventet antall overskridelser i prognoseåret 

13) Prognose: beskrivelse av utslippsscenario 

14) Prognose: samlede utslipp i relevant romlig enhet 

15) Prognose: medregnede målinger (lenke til K) 

16) Prognose: forventede konsentrasjonsnivåer i prognoseåret 

17) Prognose: forventet antall overskridelser i prognoseåret 

K) Opplysninger om målinger (artikkel 13 og 14) 

1) Kode(r) for overskridelsessituasjon (lenke til G) 

2) Kode for luftkvalitetsplan (lenke til H) 

3) Kode for vurderingsscenario (lenke til J) 

4) Måling: kode 

5) Måling: navn 

6) Måling: beskrivelse 

7) Måling: klassifisering 

8) Måling: type 

9) Måling: administrativt nivå 

10) Måling: tidsskala 

11) Måling: berørt kildesektor 

12) Måling: romlig utstrekning 

13) Anslåtte gjennomføringskostnader (dersom dette er tilgjengelig) 

14) Planlagt gjennomføring: start- og sluttdato 

15) Dato for når tiltaket planlegges å få full virkning 

16) Andre viktige gjennomføringsdatoer 

17) Indikator for overvåking av framdrift 

18) Reduksjon i årlig utslipp på grunn av innført tiltak 

19) Forventet påvirkning av konsentrasjonsnivåer i prognoseåret (dersom dette er tilgjengelig) 

20) Forventet påvirkning på antall overskridelser i prognoseåret (dersom dette er tilgjengelig) 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1251/2013 

av 3. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og 

forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registrering av disse framstillingsmåtene i de registrene 

som skal føres i vinsektoren(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av  

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser om visse 

landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1), 

særlig artikkel 121 tredje og fjerde ledd og artikkel 185c nr. 3, 

sammenholdt med artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske 

framstillingsmåtene fastsatt i vedlegg I til samme 

forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) 

har endret bruksvilkårene for visse ønologiske 

framstillingsmåter som allerede er tillatt i Den 

europeiske union. For å ta hensyn til den tekniske 

utvikling og gi produsenter i Unionen de samme 

mulighetene som er tilgjengelige for produsenter i 

tredjestater, bør bruksvilkårene for disse ønologiske 

framstillingsmåtene endres i Unionen i tråd med 

bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

2) OIV har vedtatt nye ønologiske framstillingsmåter. For 

å ta hensyn til den tekniske utvikling og gi produsenter i 

Unionen de nye mulighetene som er tilgjengelige for 

produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske 

framstillingsmåtene tillates i Unionen i samsvar med 

bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

3) Visse ønologiske framstillingsmåter er særlig utsatt for 

risiko for bedragersk bruk og skal angis i registrene og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 4.12.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016,  

s. 44. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om 

fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av 

vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende 

restriksjoner (EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1). 

følgedokumentene i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 436/2009(3). Kravene knyttet til 

metoder som for eksempel membranbehandling 

presiserer at disse metodene bør oppføres i registrene i 

samsvar med artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009. 

Reglene for registrering fastsatt i forordning (EF)  

nr. 436/2009 bør endres for å ta hensyn til de nye 

ønologiske framstillingsmåtene som tillatt ved 

forordning (EF) nr. 606/2009 og endret ved denne 

forordning. 

4) Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør 

derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved artikkel 195 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og uttalelse fra 

Forvaltningskomiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 606/2009 

Vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 436/2009 

I artikkel 41 nr. 1 i forordning (EF) nr. 436/2009 skal ny 

bokstav w) lyde: 

«w) håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av 

membrankontaktorer.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 av 26. mai 2009 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske 

oppgaver og innsamling av opplysninger til overvåking av 

vinmarkedet, følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og 

om registre som skal føres i vinsektoren (EUT L 128 av 27.5.2009, 

s. 15). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

a)  I rad 6 gjøres følgende endringer: 

i) I kolonne 1 innsettes følgende strekpunkt: 

«—  tilsetting av gjærautolysater» 

ii) I kolonne 2 innsettes følgende tekst: 

 «Bare med friske druer, druemost, druemost i gjæring, druemost i gjæring av rosindruer, konsentrert 

druemost og ung, ikke ferdiggjæret vin.» 

b)  I rad 10 skal annet strekpunkt lyde: 

«—  planteproteiner fra hvete, erter og poteter,» 

c)  Ny rad 51 og 52 skal lyde: 

«51 Bruk av inaktivert gjær   

52 Håndtering av oppløst gass i vin 

ved bruk av membrankontak-

torer 

For produktene definert i nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

15 og 16 i vedlegg XIb til forordning (EF)  

nr. 1234/2007, unntatt tilsetting av karbondioksid 

for produktene definert i nr. 4, 5, 6 og 8 i nevnte 

vedlegg.» 

 

2)  Nytt tillegg 18 skal lyde: 

«Tillegg 18 

Krav til håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer 

Håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer er en fysisk metode for håndtering av 

konsentrasjoner av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer (hydrofobe membraner) og gass som 

anvendes innen ønologi. 

KRAV 

1)  Denne teknikken kan brukes fra alkoholgjæringen er avsluttet og fram til emballering for å erstatte bruken av et 

gjennomboblingsapparat eller systemer av venturitypen. 

2)  Metoden skal utføres av en ønolog eller en kvalifisert tekniker. 

3)  Behandlingen skal angis i registeret nevnt i artikkel 185c nr. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007. 

4)  De membranene som brukes, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og forordning (EU) nr. 

10/2011 samt nasjonale bestemmelser vedtatt for å gjennomføre disse rettsaktene. De skal oppfylle kravene i 

OIVs internasjonale ønologiske regelverk.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 347/2014 

av 4. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til økning av grenseverdien for 

svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)  

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 91 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(2) fastsettes grenseverdien for svoveldioksid i vin. I punkt A  

nr. 4 i vedlegg I B til nevnte forordning er det fastsatt at når klimatiske forhold gjør det nødvendig, kan Kommisjonen 

beslutte at de berørte medlemsstater kan tillate at grenseverdien for svoveldioksidinnhold på under 300 milligram per 

liter kan økes med høyst 50 milligram per liter. 

2) Vedkommende myndighet i Tyskland sendte 15. januar 2014 en offisiell anmodning om å øke grenseverdien for 

svoveldioksid, dersom den er under 300 milligram per liter, med høyst 50 milligram per liter for vin framstilt av druer 

høstet i 2013 i vindyrkingsarealene i de avgrensede områdene som omfattes av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 

«Mosel» og de beskyttede geografiske betegnelsene «Landwein der Mosel», «Landwein der Ruwer», «Landwein der 

Saar» og «Saarländischer Landwein». 

3) Vedkommende myndigheter i Tyskland forklarer i sin tekniske redegjørelse at de klimatiske forholdene har påvirket 

helsetilstanden til druer høstet i 2013 i de ovennevnte områdene. Særlig som følge av den sene høstingen var mange 

druer råtne, og det ble dannet en større mengde pyruvat, acetaldehyd og alfaketoglutarsyre under gjæringen. Disse 

stoffene binder seg til svoveldioksid og reduserer stoffets konserverende virkning. For å sikre en tilfredsstillende 

vinframstilling og konservering er det derfor behov for en større mengde svoveldioksid i vin som framstilles av disse 

druene. Den midlertidige tillatelsen nevnt i punkt A nr. 4 i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009 er derfor den 

eneste muligheten for å kunne bruke druene som er berørt av disse ugunstige værforholdene, til å framstille vin som kan 

bringes i omsetning. 

4) Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillegg 1 i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 5.4.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 44. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

«Tillegg 1 

Økning av grenseverdien for svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig 

 År Medlemsstat Vindyrkingsareal(er) Berørte viner 

1. 2000 Tyskland Alle vindyrkingsarealer i Tyskland. Alle viner som er framstilt av druer 

høstet i 2000. 

2. 2006 Tyskland Vindyrkingsarealene i delstatene Baden- 

Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz. 

Alle viner som er framstilt av druer 

høstet i 2006. 

3. 2006 Frankrike Vindyrkingsarealene i departementene Bas-Rhin 

og Haut-Rhin. 

Alle viner som er framstilt av druer 

høstet i 2006. 

4. 2013 Tyskland Vindyrkingsarealene i de avgrensede områdene 

som omfattes av den beskyttede opprinnelses-

betegnelsen «Mosel» og de beskyttede geografiske 

betegnelsene «Landwein der Mosel», «Landwein 

der Ruwer», «Landwein der Saar» og 

«Saarländischer Landwein». 

Alle viner som er framstilt av druer 

høstet i 2013.» 
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