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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1358 

av 4. august 2015 

om endring av vedlegg XI, XII og XV til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier 

som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus, og minstestandarder for biosikkerhet 

som gjelder for dem 

[meddelt under dokument K(2015) 5341](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

Under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

Under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 

om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), særlig 

artikkel 67 nr. 2 og artikkel 87 nr. 3, og 

Ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- og 

klovsyke, samt visse forebyggende tiltak som har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og gårdbrukerne mer 

bevisst og bedre forberedt på nevnte sykdom. 

2) De forebyggende tiltakene fastsatt i direktiv 2003/85/EF omfatter bestemmelsen om at medlemsstatene skal sikre at 

håndteringen av det levende munn- og klovsykeviruset i forbindelse med forskning, diagnostisering eller 

vaksineproduksjon foregår bare i godkjente laboratorier som er oppført i vedlegg XI til nevnte direktiv. 

3) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF inneholder en liste over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere 

levende munn- og klovsykevirus for forsknings- og diagnostiseringsformål. Del B i nevnte vedlegg inneholder en liste 

over laboratorier som håndterer virusantigen ved produksjon av vaksiner. 

4) Kroatia og Litauen har offisielt underrettet Kommisjonen om at deres respektive nasjonale referanselaboratorier ikke 

lenger oppfyller standardene for biosikkerhet som er fastsatt i artikkel 65 bokstav d) i direktiv 2003/85/EF. Postene for 

disse statene bør derfor utgå fra listen i del A i vedlegg XI til nevnte direktiv. Hellas og Ungarn har på grunn av 

organisatoriske endringer anmodet om å få endret navnene på sine nasjonale laboratorier som er oppført på listen. 

Tsjekkia har anmodet om å få rettet en stavefeil i navnet på sitt nasjonale laboratorium som er oppført på listen. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten er det viktig at listen over nasjonale laboratorier i del A i vedlegg XI til direktiv 

2003/85/EF holdes ajourført. Det er derfor nødvendig å fjerne postene for Kroatia og Litauen fra listen over laboratorier, 

endre navnene på de nasjonale laboratoriene i Tsjekkia, Hellas og Ungarn og angi i listen over laboratorier at Pirbright 

Institute fungerer som nasjonalt referanselaboratorium for Bulgaria, Kroatia, Litauen og Portugal. 

6) Tyskland har på grunn av organisatoriske endringer anmodet om å få endret navnet på laboratoriet som er oppført i del 

B i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF. Samtidig bør del B i nevnte vedlegg endres slik at riktig ISO-landkode brukes 

for Det forente kongerike. 

7) Del A og B i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor endres. 

8) I nr. 1 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF fastsettes standarder for biosikkerhet for laboratorier som håndterer levende 

munn- og klovsykevirus. I henhold til nevnte nummer skal slike laboratorier minst oppfylle minstekravene fastsatt i 

«minstestandarder for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» vedtatt 29. april 2009 

av Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og klovsyke (EuFMD) på den 38. generalforsamlingen i Roma 

(standarder for biosikkerhet). En revidert utgave av disse standardene for biosikkerhet ble vedtatt på EuFMDs 40. 

generalforsamling 22.–24. april 2013 i Roma(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 6.8.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 1. 

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. 

(2) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/FMD_Minimumstandards_2013_Final_version.pdf 

2018/EØS/76/01 
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9) Den reviderte utgaven av standardene for biosikkerhet består av avsnitt I, om laboratorier som arbeider med munn- og 

klovsykevirus in vitro og in vivo, og avsnitt II, om laboratorier som utfører diagnostiske undersøkelser som gjelder 

munn- og klovsyke innenfor rammen av en nasjonal beredskapsplan. 

10) Referansen til standardene for biosikkerhet i nr. 1 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF bør derfor endres slik at den 

viser til den relevante delen av den nyeste reviderte utgaven. 

11) Mellom juni 2009 og juni 2012 gjennomførte Kommisjonen 19 revisjoner i 15 medlemsstater av 16 nasjonale 

laboratorier og tre vaksineproduserende laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus og 

er oppført på listen i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF. Hensikten med disse revisjonene var å vurdere de offentlige 

kontrollene og å evaluere biosikkerhetssystemene til disse laboratoriene. Resultatet av revisjonene ble lagt fram i 

forbindelse med et seminar om biosikkerhet for laboratorier som håndterer levende munn- og klovsykevirus, som fant 

sted 27. og 28. januar 2015 i Grange i Irland. Revisjonsrapporten ble offentliggjort umiddelbart etter(1). 

12) I nr. 2 og 3 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF er det fastsatt at laboratoriene og virksomhetene som håndterer levende 

munn- og klovsykevirus, skal inspiseres, hvor ofte de skal inspiseres og hvordan inspeksjonsgruppen skal være 

sammensatt. I henhold til anbefalingene som fulgte av Kommisjonens revisjoner, og idet det tas hensyn til forpliktelsen 

til å gjennomføre offentlig kontroll i samsvar med artikkel 45 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(2), er det mulig å gjennomføre regelmessige og risikobaserte inspeksjoner av laboratorier som håndterer 

levende munn- og klovsykevirus uten å fastsette hyppighet og gruppesammensetning. 

13) Vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF bør derfor endres. 

14) I vedlegg XV til direktiv 2003/85/EF fastsettes funksjonene og oppgavene til nasjonale laboratorier. Av klarhetshensyn 

er det nødvendig å angi at forpliktelsene i nr. 3 i nevnte vedlegg får anvendelse bare på nasjonale laboratorier som er 

utpekt til nasjonalt referanselaboratorium i samsvar med artikkel 68 nr. 1 bokstav c) i nevnte direktiv. 

15) Revisjonene i medlemsstatene og diskusjonene på seminaret 27. og 28. januar 2015 førte dessuten til konklusjonen at 

medlemsstatene på forhånd bør føre opp de andre utpekte laboratoriene nevnt i nr. 13 i vedlegg XV til direktiv 

2003/85/EF i sine beredskapsplaner, og sikre at tiltakene som er truffet for å unngå at munn- og klovsykevirus slippes 

ut, bygger på anbefalingene i avsnitt II i standardene for biosikkerhet for laboratorier som utfører diagnostiske 

undersøkelser knyttet til munn- og klovsyke innenfor rammen av en nasjonal beredskapsplan. 

16) Vedlegg XV til direktiv 2003/85/EF bør derfor endres. 

17) Direktiv 2003/85/EF bør derfor endres. 

18) 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 

Vedlegg XI, XII og XV til direktiv 2003/85/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(1) Report DG(SANCO) 2012-6916. Tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=71 

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

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 4. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   



Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

VEDLEGG 

I vedlegg XI, XII og XV til direktiv 2003/85/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg XI skal del A og B lyde: 

«DEL A 

Nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus 

Medlemsstaten der laboratoriet 

ligger 
Laboratorium 

Medlemsstater som 

benytter tjenestene til 

laboratoriet 
ISO-kode Navn 

AT Østerrike Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling 

Østerrike 

BE Belgia Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-

VAR, Uccle 

Belgia 

Luxembourg 

CZ Tsjekkia Státní veterinární ústav Praha, Praha Tsjekkia 

DE Tyskland Friedrich-Loeffler-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald – Insel 

Riems 

Tyskland 

Slovakia 

DK Danmark Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for 

Virologi, Lindholm 

Danish Technical University, Veterinary Institute, Department of 

Virology, Lindholm 

Danmark 

Finland 

Sverige 

EL Hellas Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τμήμα Μοριακής 

Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών και Εξωτικών 

Νοσημάτων, Αγία Παρασκευή Αττικής 

Hellas 

ES Spania Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid 

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, 

Madrid 

Spania 

FR Frankrike Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale 

de Maisons-Alfort 

Frankrike 

HU Ungarn Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóság (NÉBIH-ÁDI), Budapest 

Ungarn 

IT Italia Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-

Romagna, Brescia 

Italia 

Kypros 

NL Nederland Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI- Lelystad) Nederland 
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Medlemsstaten der laboratoriet 

ligger 
Laboratorium 

Medlemsstater som 

benytter tjenestene til 

laboratoriet 
ISO-kode Navn 

PL Polen Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – 

Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola 

Polen 

RO Romania Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București Romania 

UK Det forente 

kongerike 

The Pirbright Institute Det forente 

kongerike 

Bulgaria 

Kroatia 

Estland 

Finland 

Irland 

Latvia 

Litauen 

Malta 

Portugal 

Slovenia 

Sverige 

DEL B 

Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon 

Medlemsstaten der laboratoriet 

ligger 
Laboratorium 

ISO-kode Navn 

DE Tyskland Intervet International GmbH/MSD Animal Health, Köln 

NL Nederland Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad 

UK Det forente 

kongerike 

Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright» 

2)  Vedlegg XII skal lyde: 

«VEDLEGG XII 

STANDARDER FOR BIOSIKKERHET FOR LABORATORIER OG VIRKSOMHETER SOM HÅNDTERER LEVENDE 

MUNN- OG KLOVSYKEVIRUS 

1.  Laboratoriene og virksomhetene som håndterer levende munn- og klovsykevirus, skal oppfylle minstekravene fastsatt i 

avsnitt I «Minstestandarder for håndtering av biorisiko for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in 

vitro og in vivo» i tillegg 7 til rapporten vedtatt på den 40. generalforsamlingen for Den europeiske kommisjon for 

bekjempelse av munn- og klovsyke (EuFMD) 22.–24. april 2013 i Roma (standarder for biosikkerhet)(1).  
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2.  Det skal gjennomføres regelmessige og risikobaserte inspeksjoner av laboratorier som håndterer levende munn- og 

klovsykevirus, herunder inspeksjoner gjennomført av og på vegne av Europakommisjonen. 

3.  Kommisjonen eller en medlemsstat skal gi inspeksjonsgruppen tilgang til sakkunnskap på området munn- og klovsyke 

og biosikkerhet i laboratorier som håndterer mikrobiologiske farer. 

4.  Inspeksjonsgrupper utsendt av Europakommisjonen skal framlegge en rapport for Kommisjonen og medlemsstatene i 

samsvar med vedtak 98/139/EF. 

 ___________  

(1) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/FMD_Minimumstandards_2013_Final_version.pdf.» 

3)  I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Nasjonale laboratorier som er utpekt til nasjonalt referanselaboratorium i samsvar med artikkel 68 nr. 1 bokstav c), 

skal oppbevare inaktiverte referansestammer av alle serotyper av munn- og klovsykevirus og immunsera mot 

virusene, samt alle andre reagenser som er nødvendige for rask diagnostisering. Egnede cellekulturer skal til 

enhver tid holdes i beredskap for å kunne bekrefte en negativ diagnose.» 

b)  Nr. 13 skal lyde: 

«13.  De nasjonale laboratoriene skal samarbeide med andre laboratorier som vedkommende myndigheter har utpekt, 

og som er oppført i beredskapsplanene for munn- og klovsyke som nevnt i artikkel 72, til å utføre prøver, for 

eksempel serologiske prøver, som ikke omfatter håndtering av levende munn- og klovsykevirus. Disse 

laboratoriene skal ikke foreta virusisolasjon (gjennom infeksjon av celler eller dyr) fra prøver tatt fra tilfeller med 

mistanke om vesikulære sykdommer. Slike laboratorier skal ha etablerte framgangsmåter som sikrer at mulig 

spredning av munn- og klovsykevirus effektivt hindres, idet det tas hensyn til anbefalingene i avsnitt II i 

«Minstestandarder for håndtering av biorisiko for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in vitro 

og in vivo» i tillegg 7 til rapporten vedtatt på den 40. generalforsamlingen for Den europeiske kommisjon for 

bekjempelse av munn- og klovsyke (EuFMD) 22.–24. april 2013 i Roma (standarder for biosikkerhet). 

Prøver som gir usikre prøveresultater, skal sendes videre til det nasjonale referanselaboratoriet for bekreftelse. 

 ____________  

(1) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/Lab_guidelines/FMD_Minimumstandards_2013_Final_ 

version.pdf.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1765 

av 30. september 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til den tyske delstaten Baden- 

Württembergs og den italienske regionen Valle d'Aostas status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

[meddelt under dokument K(2015) 6572](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen. I artikkel 9 er det fastsatt at en 

medlemsstat som har et obligatorisk, nasjonalt kontrollprogram for bekjempelse av én av de smittsomme sykdommene 

oppført i vedlegg E (II) til nevnte direktiv, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Denne listen 

omfatter infeksiøs bovin rhinotrakeitt. Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det tydeligste kliniske tegnet på 

infeksjon med bovint herpesvirus type 1 (BHV1). I artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF defineres også de tilleggsgarantier 

som kan kreves for handel innenfor Unionen. 

2) Dessuten er det fastsatt i artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF at en medlemsstat som mener at hele eller deler av dens 

territorium er fri for en av sykdommene oppført i vedlegg E (II) til nevnte direktiv, skal framlegge for Kommisjonen 

behørig bevis for dette. I nevnte artikkel er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i 

forbindelse med handel innenfor Unionen. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) godkjennes programmene for bekjempelse og utryddelse av BHV1 som er 

framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegg I til nevnte vedtak, for regionene oppført i nevnte vedlegg og som 

omfattes av tilleggsgarantier i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. 

4) Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF inneholder dessuten en liste over medlemsstatenes regioner som anses som fri for 

BHV1 og som omfattes av tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

5) På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt delstatene Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Brandenburg, Berlin og Mecklenburg-Vorpommern oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF. Disse delstatene er fri 

for BHV1, og er derfor oppført i vedlegg II til nevnte vedtak. 

6) Tyskland har framlagt bevis for Kommisjonen for at delstaten Baden-Württemberg kan anses som fri for BHV1 og for 

tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

7) Etter vurdering av bevisene som Tyskland har framlagt, bør delstaten Baden-Württemberg ikke lenger være oppført på 

listen i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, men i stedet på listen i vedlegg II til vedtaket, og anvendelsen av 

tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte den. Vedlegg I og II til 

vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

8) Regionen Valle d'Aosta i Italia er for tiden oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 2.10.2015, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 3. 

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

(2) Kommisjonsvedtak av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har 

lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 

2018/EØS/76/02 
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9) Italia har framlagt bevis for Kommisjonen for at regionen Valle d'Aosta kan anses som fri for BHV1 og for 

tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

10) Etter vurdering av bevisene som Italia har framlagt, bør regionen Valle d'Aosta ikke lenger være oppført på listen i 

vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, men i stedet på listen i vedlegg II til vedtaket, og anvendelsen av tilleggsgarantiene 

fastsatt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte den. Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF 

bør derfor endres. 

11) Vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

12) 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 

Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG  

VEDLEGG I 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar med 

artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF 

Belgia Alle regioner 

Tsjekkia Alle regioner 

Tyskland Delstatene 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schleswig-Holstein 

Italia Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Den autonome provinsen Trento 

VEDLEGG II 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar 

med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF 

Danmark Alle regioner 

Tyskland Delstatene 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Italia Regionen Valle d’Aosta 

Den autonome provinsen Bolzano 

Østerrike Alle regioner 

Finland Alle regioner 

Sverige Alle regioner 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2015/1784 

av 2. oktober 2015 

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at regionen Nord-Irland i Det sameinte 

kongeriket er offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar 

[meldt under nummeret K(2015) 6630](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

Fellesskapet(1), særleg punkt 7 i vedlegg A avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

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

for at ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar. 

2) Kapittel 2 i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2) inneheld ei liste over regionar i medlemsstatar som er 

vortne godkjende som offisielt frie for brucellose hjå storfebuskapar. I posten for Det sameinte kongeriket er regionane 

England, Skottland og Wales i tillegg til Isle of Man alt oppførte. 

3) Det sameinte kongeriket har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i 

direktiv 64/432/EØF med omsyn til status som offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar, er oppfylte for regionen 

Nord-Irland. Denne regionen bør difor godkjennast som offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar. 

4) Den lista som er oppført i kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF, bør difor endrast slik at ho også omfattar Nord-

Irland. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 2. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 6.10.2015, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 3. 

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

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

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

2018/EØS/76/03 
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VEDLEGG 

I kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF skal posten for Det sameinte kongeriket lyde: 

«I Det sameinte kongeriket: 

— Storbritannia: England, Skottland, Wales, 

— Isle of Man, 

— Nord-Irland.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/261 

av 6. februar 2015 

om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til utstedelse av 

helsesertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

og import til Unionen av disse produktene 

[meddelt under nummer K(2015) 548](*) 

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 11 nr. 2 fjerde strekpunkt, artikkel 11 nr. 3 tredje strekpunkt, artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 18 nr. 1 

første strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av sæd, 

egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i særlige unionsrettsakter. Direktivet omfatter krav 

til handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (heretter kalt «varene») og import av 

slike varer til Unionen. Det fastsetter også at det skal utarbeides modeller for helsesertifikater til bruk ved handel 

innenfor Unionen med og import til Unionen av varene. 

2) I vedlegg D til direktiv 92/65/EØF er det fastsatt visse krav til de varene som skal inngå i modellene for helsesertifikater 

til bruk ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av varene. 

3) I kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(2) er det fastsatt modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor 

Unionen med sæd, egg og embryoer fra blant annet dyr av hestefamilien.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 24.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den 

europeiske Union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (EUT L 228 av 

31.8.2010, s. 15). 

2018/EØS/76/04 
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4) I kommisjonsbeslutning 2010/471/EU(1) er det fastsatt vilkår for import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien med hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper 

samt krav til utstedelse av sertifikater. 

5) Etter vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014(2), som endret vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF og innførte nye regler for tilsyn med sædstasjoner og fastsatte vilkår for donordyr for sæd, egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien utover de vilkårene som er fastsatt i rådsdirektiv 2009/156/EF(3), bør det fastsettes nye modeller 

for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av disse varene. Forordning (EU) 

nr. 846/2014 får anvendelse fra 1. oktober 2014. 

6) For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør derfor modellene for helsesertifikater som er fastsatt i beslutning 

2010/470/EU og 2010/471/EU, endres. Varer som er oppsamlet og sendt etter den datoen forordning (EF) nr. 846/2014 

og denne beslutning får anvendelse, bør ledsages av de nye modellene for helsesertifikater som fastsettes ved denne 

beslutning. 

7) Ettersom varene har lang holdbarhetstid, er det nødvendig å fortsette å bruke modellene for helsesertifikater for lagre 

med varer som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før anvendelsesdatoen for de 

endringene som ble innført ved forordning (EU) nr. 846/2014, samt de endringene som ble innført ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 176/2010(4). 

8) Videre bør felt I.11 «Opprinnelsessted» i del I i modellene for helsesertifikater fastsatt i beslutning 2010/471/EU endres, 

slik at det bare er mulig å angi én sædstasjon som sæden stammer fra, ett sædlager som sæden er sendt fra, eller én 

godkjent embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som eggene eller embryoene stammer fra, for dermed å 

bringe feltet i samsvar med modellene for helsesertifikater fastsatt i beslutning 2010/470/EU. 

9) I modellen for helsesertifikat for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien, fastsatt som modell 1 i avsnitt A i 

del 2 i vedlegg I til beslutning 2010/471/EU, og i modellen for helsesertifikat for import til Unionen av egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien, fastsatt som modell 1 i avsnitt A i del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU, bør dessuten 

kravene til dyrehelse med hensyn til vesikulær stomatitt endres, idet det tas hensyn til internasjonale standarder for 

helsekontroll fastsatt i OIEs landdyrhåndbok(5). 

10) For å redusere de administrative byrdene ytterligere, og fordi de er knyttet til avlstekniske krav og ikke er relevante for 

utstedelsen av sertifikater om krav til dyrehelse, bør opplysningene om rasen i felt I.31 i del I i modellene for 

helsesertifikater i beslutning 2010/470/EU og felt I.28 i del I i modellene for helsesertifikater i beslutning 2010/471/EU, 

utgå. 

11) Beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU bør derfor endres. 

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

og fôr —  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien med 

hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt krav til utstedelse av sertifikater 

(EUT L 228 av 31.8.2010, s. 52). 

(2) 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 (EUT L 232 av 5.8.2014, s. 5). 

(3) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

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

(4) 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 og av saue- og 

geitearter, og for håndtering av sæd, egg og embryoer fra disse artene (EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14). 

(5) Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, 2013-utgaven, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av beslutning 2010/470/EU 

I beslutning 2010/470/EU gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 og 3 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 Handel med sæd fra dyr av hestefamilien 

 Forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien skal ved transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et helsesertifikat 

som er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg I: 

a)  modell for helsesertifikat IA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, 

som er oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen 

som sæden stammer fra, 

b)  modell for helsesertifikat IB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før  

1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, 

c)  modell for helsesertifikat IC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt 

etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, 

d)  modell for helsesertifikat ID til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av: 

i)  sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter  

30. september 2014 og sendt fra et godkjent sædlager, 

ii)  lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF: 

– etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, eller 

– før 1. september 2010, og 

sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager. 

Artikkel 3 

Handel med egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

Forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien skal ved transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et 

helsesertifikat som er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg II: 

a)  modell for helsesertifikat IIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av 

den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra,  
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b)  modell for helsesertifikat IIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra 

dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og 

før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjons-

gruppen som eggene eller embryoene stammer fra, 

c)  modell for helsesertifikat IIC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra 

dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 

og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer 

fra.» 

2.  Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Endring av beslutning 2010/471/EU 

I beslutning 2010/471/EU gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 skal bokstav c) lyde: 

«c)  de ledsages av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med en av modellene i del 2 i vedlegg I, og utfylt i 

samsvar med de forklarende merknadene angitt i del 1 i nevnte vedlegg: 

i) MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som 

er oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen 

som sæden stammer fra, 

ii) MODELL 2 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og 

før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, 

iii) MODELL 3 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og 

sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, 

iv) MODELL 4 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av: 

— sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter  

30. september 2014 og sendt fra et godkjent sædlager, 

— lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 

92/65/EØF: 

a)  etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, eller 

b)  før 1. september 2010, og 

sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager. 

 Dersom det imidlertid er fastsatt særlige krav i bilaterale avtaler mellom Den europeiske union og tredjestater med 

hensyn til utstedelse av sertifikater, får disse kravene anvendelse.» 
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2.  I artikkel 3 skal bokstav c) lyde: 

«c)  de ledsages av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med en av modellene i del 2 i vedlegg II, og utfylt i 

samsvar med de forklarende merknadene angitt i del 1 i nevnte vedlegg: 

i) MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og 

sendt av den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene 

stammer fra, 

ii) MODELL 2 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr 

av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og 

før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduk-

sjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra. 

 Dersom det imidlertid er fastsatt særlige krav i bilaterale avtaler mellom Den europeiske union og tredjestater med 

hensyn til utstedelse av sertifikater, får disse kravene anvendelse.» 

3.  Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED HANDEL INNENFOR UNIONEN MED FORSENDELSER AV SÆD 

FRA DYR AV HESTEFAMILIEN 
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DEL A 

Modell for helsesertifikat IA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er 

oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden 

stammer fra 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.9. Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.11.  Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

   I.20. Mengde 

I.21.  Produkttemperatur  

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

 I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr.  I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport  

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra dyr av hestefamilien – del A 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at: 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

II.1. Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel, er godkjent og under tilsyn 

av vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF(3). 

II.1.1. I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da 

den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av den minste lagringsperioden for fryst sæd på  

30 dager, har sædstasjonen:  

II.1.1.1. befunnet seg i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium(1) som i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(4) ikke har vært ansett å være angrepet av 

afrikansk hestepest, 

II.1.1.2. oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF,  

II.1.1.3. bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos 

hoppe.  

II.2. Bare dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12–16 i direktiv 

2009/156/EF, er tatt inn på sædstasjonen.  

II.3. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:  

 II.3.1. ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på 

sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

II.3.2. i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden har 

vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,  

II.3.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen og fra 

datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3, til slutten på oppsamlingsperioden,  

II.3.4. har gjennomgått undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok, utført 

i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i 

sin akkreditering i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(5):  

II.3.4.1. for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en 

enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, med negativt resultat,  

II.3.4.2. for virusarteritt hos hest (EVA), 

(1) enten [II.3.4.2.1. en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,] 

(1) og/eller [II.3.4.2.2. en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR med negativt resultat på 

en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 

II.3.4.3. for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre svaberprøver samlet opp 

fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa 

glandis.  

Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn sju dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) 

etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel 

Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, hvor det med negativt resultat ble utført prøver for:  

(1) enten [II.3.4.3.1. isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager, 

påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret, eller innen 48 timer dersom 

prøvene oppbevares kjølig under transport,] 
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 (1) og/eller [II.3.4.3.2. påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-PCR, utført innen 48 

timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,] 

 II.3.5. har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer, beskrevet i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, med 

de resultatene som er angitt i nr. II.3.4 som følger:  

 (6) [II.3.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av hestefamilien på 

sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn 

donorhingsten.  

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt(7) fra donorhingsten minst én gang i året ved 

avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst 

sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første 

sædoppsamling.] 

 

(6) [II.3.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen og i 

perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et 

sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i 

direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand.  

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt(7) fra donorhingsten minst én gang i året ved 

avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst 

sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første 

sædoppsamling, 

og i perioden for oppsamling av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst sæd, er donorhingsten blitt 

undersøkt som beskrevet i nr. II.3.4 som følger:  

(a) for infeksiøs anemi hos hest ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.1, sist utført på en blodprøve tatt(7) høyst  

90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

(b) for virusarteritt hos hest:  

  (1) enten [ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.2, sist utført på en prøve tatt(7) høyst 30 dager før datoen for 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

  (1) eller [ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra 

donorhingsten tatt(7) høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og en blodprøve tatt(7) fra donorhingsten i løpet av tidsrommet på seks måneder fikk påvist positivt 

resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på over 1:4,] 

  (c) for smittsom metritt hos hoppe ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.3, sist utført på tre prøver (svaberprøver) 

tatt(7) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

  (1) enten [ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom,] 

  (1) eller [ved én anledning og analysert med PCR eller sanntids-PCR.]] 

 (6) [II.3.5.3. Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på handel med fryst sæd.  

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, II.3.4.2 og II.3.4.3, er blitt utført på prøver tatt(7) fra donorhingsten minst én gang 

i året ved avlssesongens begynnelse,  

 og undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4.1 og II.3.4.3, ble utført på prøver tatt(7) fra donorhingsten i løpet av 

lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden fjernes fra 

sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 
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og (1) enten [undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.4.2, ble utført på prøver tatt(7) i løpet av 

lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden 

fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden 

nevnt ovenfor.] 

 (1) eller [det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en 

virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er utført med negativt resultat på prøver av en 

delmengde av den samlede sæden til donorhingsten tatt(7) to ganger i året med minst fire måneders 

mellomrom, og donorhingsten har reagert med positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4 i en 

serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest.]] 

II.3.6. har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(7) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(7) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
EIA II.3.4.1. 

EVA II.3.4.2. CEM II.3.4.3. 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

(1) enten  [II.4 Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller  [II.4  Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(8):  .......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... ;] 

II.5.  Sæden nevnt ovenfor, er: 

II.5.1.  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og kapittel III 

avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.5.2.  for fryst sæd, lagret i minst 30 dager fra den datoen sæden ble oppsamlet, 

II.5.3.  sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF 

og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 
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Merknader 

Del I: 

Felt I.12:  Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.13:  Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden. 

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Del II: 

Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.3.6: 

Forkortelser: 

EIA-1  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle 

EIA-2  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle 

EVA-B1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle 

EVA-B2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle 

EVA-S1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle 

EVA-S2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle 

CEM-11  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve 

CEM-12  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-11 

CEM-21  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve 

CEM-22  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-21 

Instruksjoner: 

For hver sædidentifikasjon i kolonne A i eksempelet nedenfor, skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller 

II.3.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med  

nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.3.5.2 eller II.3.5.3 skal føres i nederste rad i 

kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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Startdato(7) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(7) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
EIA II.3.4.1 

EVA II.3.4.2 CEM II.3.4.3 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

A B C D 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 
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(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm  

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

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

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

(6)  Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

(7)  Angi dato i tabellen i nr. II.3.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

(8)  Sett inn navn og konsentrasjoner. 

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel:  

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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DEL B 

Modell for helsesertifikat IB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, 

som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt 

etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.9. Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.11. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon  Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at: 

D
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II.1. Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel, er godkjent og under tilsyn av 

vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF. 

II.1.1. I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da 

den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av den minste lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, 

har sædstasjonen:  

II.1.1.1. befunnet seg i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium(1) som i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3) ikke har vært ansett å være angrepet av afrikansk 

hestepest, 

II.1.1.2. oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(3),  

II.1.1.3. bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.  

II.2. Bare dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i direktiv 2009/156/EF(3), 

er tatt inn på sædstasjonen.  

II.3. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som: 

 II.3.1. ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på 

sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

 II.3.2. i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden har vist 

kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,  

 II.3.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen og fra 

datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3, til slutten på oppsamlingsperioden,  

 II.3.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok 

og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med ett av programmene angitt i nr. II.3.5 i et laboratorium godkjent av 

vedkommende myndighet: 

  (1) enten [II.3.4.1. en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

(EIA) med negativt resultat,] 

  (1) eller [II.3.4.1.  en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,] 

 og (1) enten [II.3.4.2.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,] 

  (1) eller [II.3.4.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt resultat 

på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 

 og  II.3.4.3. en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to 

anledninger på prøver tatt med sju dagers mellomrom ved isolering av Taylorella equigenitalis 

fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra 

forhuden, uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7-14 dager, med negativt resultat i hvert 

tilfelle, 
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II.3.5. har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(4), beskrevet i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, med de 

resultatene som er angitt i nr. II.3.4 som følger: 

II.3.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av hestefamilien på 

sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.  

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen og minst 14 dager 

etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager. 

 

II.3.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen og i 

perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et 

sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte 

kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller 

oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på 

oppholdsperioden på minst 30 dager, 

og prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.4.1, ble sist utført på en blodprøve tatt(5) høyst  

90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,  

 og (1) enten [en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.4.2, ble sist utført på en prøve tatt(5) 

høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

  (1) eller [en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat på en 

delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(5) høyst seks måneder før oppsamlingen av 

sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(5) fikk påvist positivt resultat i en 

serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en serumfortynning på over 1:4,] 

 og  prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.3.4.3, ble sist utført på prøver tatt(5) høyst 

60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 

 II.3.5.3. Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller 

oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet, 

 og undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, ble sist utført på prøver tatt(5) minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen 

av sæden nevnt ovenfor.  
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II.3.6.  har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(5) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
EIA II.3.4.1 

EVA II.3.4.2 CEM II.3.4.3 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(1) enten [II.4. Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller [II.4. Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(6)  .............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... .] 

II.5. Sæden nevnt ovenfor, er: 

II.5.1. oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og kapittel III 

avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.5.2. sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF 

og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.  

Merknader  

Del I:  

Felt I.12: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.13: Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.31: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden 

ble oppsamlet. 
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Del II: 

Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.3.6: 

Forkortelser: 

EIA-1  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle 

EIA-2  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle 

EVA-B1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle 

EVA-B2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle 

EVA-S1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle 

EVA-S2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle 

CEM-11  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve 

CEM-12  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-11 

CEM-21  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve 

CEM-22  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-21 

Instruksjoner: 

For hver sædidentifikasjon i kolonne A i eksempelet nedenfor, skal undersøkelsesprogrammet (II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller 

II.3.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med  

nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.3.5.2 eller II.3.5.3 skal føres i nederste rad 

i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.  
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Startdato(5) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
EIA II.3.4.1 

EVA II.3.4.3 CEM II.3.4.3 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

A B C D 

EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens 

nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments_vet_field_en.htm 

(3)  EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 
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(4)  Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

(5) Angi dato i tabellen i nr. II.3.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

(6)  Sett inn navn og konsentrasjoner. 

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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DEL C 

Modell for helsesertifikat IC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, 

som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 

fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.9. Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.11. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon  Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20.  Mengde  

I.21.  Produkttemperatur  

Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30.  

I.31. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at: 

D
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II.1. Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel: 

II.1.1. er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.1.2. ligger i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium(1) som den dagen sæden ble 

oppsamlet og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til utløpet av den obligatoriske  

30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), ikke var ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3), 

II.1.3. har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til 

utløpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), oppfylt vilkårene i artikkel 4 i direktiv 

2009/156/EF, 

II.1.4. har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til 

utløpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), bare inneholdt dyr av hestefamilien som var 

frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe. 

II.2. Alle dyr av hestefamilien er tatt inn på sædstasjonen i henhold til bestemmelsene i artikkel 4 og 5 i direktiv 

2009/156/EF(3). 

 II.3. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som: 

 II.3.1. på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

 II.3.2. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.3. minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist 

kliniske tegn på virusarteritt hos hest, 

 II.3.4. de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe, 

 II.3.5. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.6. har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i 

samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7: 

  [II.3.6.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

med negativt resultat,] 

og (1) enten [II.3.6.2.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:4,] 

 (1) eller [II.3.6.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en 

delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 
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og  II.3.6.3. en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger 

med sju dagers mellomrom på prøver oppsamlet fra donorhingsten ved isolering av Taylorella 

equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst 

er tatt fra forhuden, uretra og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

II.3.7. har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(4): 

II.3.7.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i 

oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt 

med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………………(5), og dersom det er snakk om 

smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5), tidligst 14 dager etter begynnelsen på 

nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

II.3.7.2. Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen 

har vært i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………………… (5), og dersom det er snakk om 

smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5), i løpet av de siste 14 dagene før den 

første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse, 

og prøvene for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt 

……………………………(5), høyst 120 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og (1) enten  [en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.6.2, ble sist utført på en prøve  

tatt ………………………………(5), høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

 (1) eller  [det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved  

en virusisolasjonsprøve som ble utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt 

……………………………………(5), høyst ett år før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.] 

II.3.7.3. Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd, og 

minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt ………………………………(5), og dersom det er snakk om 

smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5). 

II.4. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III i 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

MERKNADER 

DEL I: 

Felt I.12:  Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.13: Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  
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Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor 

sæden ble oppsamlet.  

Del II 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm  

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

(4)  Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

(5)  Angi dato.  

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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DEL D 

Modell for helsesertifikat ID til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er 

oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og med forsendelser av lagre av 

sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og 

før 1. oktober 2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager  

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.  Nummeret/numrene på 

tilhørende originalsertifi-

kater 

Nummeret/numrene på 

følgedokumenter 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

land  

ISO-kode I.11.  Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.  Produkttemperatur  

Fryst  

I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 

  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/35 

 
 DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra dyr av hestefamilien – del D 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden nevnt ovenfor: 

D
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l 

II
: 
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(1) enten [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent 

sædstasjon(2) som ligger i den medlemsstaten som sæden stammer fra, og som drives og er under tilsyn i 

samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(3), og 

hvorfra sæden er transportert til sædlageret angitt i felt I.12, som ligger i den samme medlemsstaten som 

sæden stammer fra, i henhold til krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest som er minst like 

strenge som dem som er fastsatt i: 

 (1) enten  [del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

 (1) eller  [del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

 (1) eller  [del C i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

 (1) eller  [vedtak 95/307/EF,]] 

(1) eller [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent 

sædstasjon(2) som ligger i Unionen, og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 

og kapittel I avsnitt I nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er transportert til sædlageret angitt i felt I.12 i 

samsvar med: 

 (1) enten  [del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

  (1) eller  [del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

 (1) eller  [del C i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

 (1) eller  [del D i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,] 

  (1) eller  [vedtak 95/307/EF,]] 

 (1) eller [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret på en godkjent sædstasjon(2) som ligger i en tredjestat eller i en del av en 

tredjestat som er angitt i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og som drives og er under tilsyn i 

samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er 

importert til Unionen i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2004/211/EF i samsvar med: 

  (1) enten  [del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,] 

  (1) eller  [del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,] 

  (1) eller  [del 2 avsnitt C i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,] 

  (1) eller  [del 2 avsnitt D i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,] 

  (1) eller  [vedtak 96/539/EF,]] 

  II.2.  er lagret på det godkjente sædlageret(2) angitt i felt I.12, som drives og er under tilsyn i samsvar med 

kapittel I avsnitt I nr. 2 og kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

  II.3.  er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

Merknader 

Del I: 

Felt I.6: Nummeret/numrene på tilhørende originalsertifikater eller følgedokumenter skal tilsvare serienummeret på de offisielle 

dokumentene eller helsesertifikatene [INTRA eller CVED] som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente 

sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor. Originalen(e) av dette eller disse dokumentene 

eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen(e) skal være vedlagt dette sertifikatet. 
  



Nr. 76/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra dyr av hestefamilien – del D 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Felt I.12: Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra. 

Felt I.13:  Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden. 

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Del II 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder:  

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm  

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

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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VEDLEGG II 

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED HANDEL INNENFOR UNIONEN MED FORSENDELSER AV EGG 

OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN 

  



Nr. 76/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

DEL A 

Modell for helsesertifikat IIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den 

godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.  

I.7. 

I.8.  Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode I.10.  Bestemmelses-

land  

ISO-kode I.11.  Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr.  

I.13.  Bestemmelsessted  

Driftsenhet   Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20.  Mengde  

I.21.  Produkttemperatur  

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Kategori Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 

  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/39 

 
 DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del A 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:  
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(1) enten [II.1.  Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet 

og lagret av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I 

avsnitt III nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(3).] 

(1) eller [II.1.  Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor, er produsert, behandlet og 

lagret av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III 

nr. 1 og 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) enten [II.2.  Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III 

avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II 

nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF.] 

 II.3.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, stammer fra donorhopper som: 

  II.3.1.  kommer fra driftsenheter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(4), og hvor 

det bare er tatt inn dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i 

direktiv 2009/156/EF, 

  II.3.2.  oppfyller kravene i kapittel IV nr. 4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

  II.3.3.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene eller 

embryoene og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.4.1 og II.3.4.2, til datoen for oppsamling av 

eggene eller embryoene, 

  II.3.4.  har gjennomgått undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyr-

håndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har undersøkelsene 

nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(5): 

  II.3.4.1.  for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en 

enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på blodprøver tatt …………………(6), 

minst 14 dager etter datoen som innledet tidsrommet nevnt i nr. II.3.3, og undersøkelsen ble sist utført på 

en blodprøve tatt ……………………(6), høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av eggene eller 

embryoene beregnet på handel, 

  II.3.4.2. for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt resultat, utført på 

minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.3.3, minst fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus 

clitoridis hos donorhoppen, 

  



Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del A 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) enten [II.3.4.2.1.  ved to anledninger og med minst sju dagers mellomrom ………………(6) og ………………(6), ved isolering 

av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i et tidsrom på minst sju dager, 

påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret, eller innen 48 timer dersom 

prøvene oppbevares kjølig under transport,] 

(1) og/eller [II.3.4.2.2.  ved én anledning …………………(6), ved påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra 

donordyret.] 

Prøvene nevnt i nr. II.3.4.2.1 og II.3.4.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager (systemisk 

behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten og ble 

plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet. 

(1) enten [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering av donorhoppene med sæd som er 

oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II 

avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved befruktning in vitro av egg som oppfyller vilkårene fastsatt 

i kapittel III avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med sæd som er oppsamlet, behandlet, 

lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III 

avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.4.  Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra dyr av hestefamilien.] 

II.5.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med 

kapittel III avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt 

I.23. 

Merknader 

Del I: 

Felt I.12: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene. 

Felt I.13: Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som 

mottar eggene/embryoene. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.31: Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 
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DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del A 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

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

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

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

(6)  Angi dato. 

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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DEL B 

Modell for helsesertifikat IIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 

2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller 

embryoene stammer fra 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.9. Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.11. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Driftsenhet   Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.  Produkttemperatur  

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Kategori Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del B 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at: 
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(1) enten [II.1.  Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet og 

lagret av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III 

nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.1  Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor, er produsert, behandlet og 

lagret av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III 

nr. 1 og 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) enten [II.2.  Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II 

nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II  

nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF.] 

(1) eller [II.2.  De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF.] 

 II.3.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, stammer fra donorhopper som: 

  II.3.1.  kommer fra driftsenheter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(4), og hvor det 

bare er tatt inn dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i 

direktiv 2009/156/EF, 

  II.3.2.  oppfyller tilleggskravene i kapittel IV nr. 4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

  II.3.3.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene eller 

embryoene og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.4 og II.3.5, til datoen for oppsamling av eggene 

og embryoene, 

  II.3.4.  med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en ELISA-

prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt ……………………(3), i løpet av de siste 

30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av eggene eller embryoene, og prøven ble sist utført på en 

blodprøve tatt …………………(3), høyst 90 dager før eggene og embryoene ble oppsamlet, 

  II.3.5.  har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved isolering av Taylorella 

equigenitalis etter dyrking i 7-14 dager, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på prøver tatt de siste 30 

dagene før datoen for den første oppsamlingen av egg eller embryoer fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus 

clitoridis i to påfølgende østrusperioder …………………(3) og …………………(3), og på en ytterligere 

dyrkingsprøve tatt fra livmorslimhinnen i en av østrusperiodene ……………………(3). 

 (1) enten [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering av donorhoppene med sæd som er oppsamlet, 

behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.] 
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DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del B 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) eller [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved befruktning in vitro av egg som oppfyller vilkårene i kapittel III 

avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med sæd som er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert 

på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF.] 

(1) eller [II.4.  Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra dyr av hestefamilien.] 

 II.5.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III 

avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

Merknader 

Del I:  

Felt I.12: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene. 

Felt I.13: Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som 

mottar eggene/embryoene. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.31: Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

 Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har 

utført oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

(3) Angi dato. 

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

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato: Underskrift: 

Stempel:  
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DEL C 

Modell for helsesertifikat IIC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 

31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8.  Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode I.10.  Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.11.  Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

Driftsenhet   Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.14.   I.15.   

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20.  Mengde  

I.21.  Produkttemperatur  

Omgivelsestemperatur  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Kategori Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del C 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at: 

II.1. Eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet av en oppsamlingsgruppe(2) godkjent av vedkommende myndighet, og 

er behandlet i et egnet laboratorium. 

II.2. Eggene/embryoene(1) er oppsamlet fra donorhopper som: 

II.2.1. på oppsamlingsdagen har oppholdt seg i lokaler på en medlemsstats territorium eller, ved regionalisering, på en del av en 

medlemsstats territorium som ikke var ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med artikkel 5 nr. 2 

bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3), 

II.2.2. har oppholdt seg i driftsenheter under veterinærtilsyn som på oppsamlingsdagen oppfylte vilkårene i artikkel 4 i direktiv 

2009/156/EF, 

II.2.3. i de siste 60 dagene før oppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter fri for kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe, 

II.2.4. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene/embryoene(1), 

II.2.5. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før oppsamlingen av eggene/embryoene(1), 

II.2.6. på oppsamlingsdagen ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer. 

 II.3. Eggene/embryoene(1) er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF. 

 II.4. Sæden som er brukt til insemineringen av donorhoppene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(4)(1). 

 II.5. Eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(1). 

 Merknader 

Del I: 

 Felt I.12: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryoene. 

 Felt I.13: Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som 

mottar eggene/embryoene. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.31: Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av 

eggene/embryoene.  

 Del II: 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på 

Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 
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DEN EUROPEISKE UNION Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del C 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

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

(4)  Gjelder ikke for egg. 

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel:» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og II til beslutning 2010/471/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal del 2 lyde:  
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«DEL 2 

Avsnitt A 

MODELL 1 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet i 

samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land  

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.   I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt A 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ..…….…………………………………………………………… attesterer at:  

(navn på eksportstat) 

 II.1. Sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og 

under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4). 

 II.2. I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da 

den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har 

sædstasjonen: 

 II.2.1. befunnet seg i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(5), på en del 

av eksportstatens territorium som: 

 i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være angrepet av 

afrikansk hestepest, 

 har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

 har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

 II.2.2. oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig: 

 (1) enten [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er mottakelige for den 

aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har 

vært fri: 

 for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av 

hestefamilien ble slaktet, 

 for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt resultat 

av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på prøver som er tatt ved to 

anledninger med tre måneders mellomrom på hvert gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var 

slaktet, 

 for vesikulær stomatitt (VS) i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

 for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

 for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

  (1) eller II.2.2.1.  etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige for den 

aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i 

minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær 

stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var 

tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene.] 

  II.2.3. bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos 

hoppe. 

  II.3. Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen: 

  II.3.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene) 

oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF, 

på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden: 

 i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være angrepet av 

afrikansk hestepest, 

 har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

 har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,  

  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/51 

 

LAND Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt A 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) enten [II.3.2.  kommet fra eksportstaten som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i 

minst seks måneder,] 

(1) eller [II.3.2.  gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med et negativt resultat, 

utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve tatt(6) i løpet av de siste 

14 dagene før ankomst til stasjonen,] 

 II.3.3.  kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2. 

 II.4.  Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som: 

 II.4.1.  ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på 

sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

 II.4.2.  i minst 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne 

perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

 II.4.3.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen 

og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til slutten på 

oppsamlingsperioden, 

 II.4.4.  har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs 

landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

 (8) [II.4.4.1.  for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) 

eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, med 

negativt resultat,] 

 II.4.4.2. for virusarteritt hos hest (EVA), 

 (1) enten  [II.4.4.2.1.  en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,] 

 (1) og/eller  [II.4.4.2.2.  en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR med 

negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 

 II.4.4.3.  for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre 

svaberprøver samlet opp fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom 

og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa glandis. 

Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn 7 dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal 

behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et transportmedium 

med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, hvor det med negativt 

resultat ble utført prøver for: 

 (1) enten  [II.4.4.3.1.  isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i et 

tidsrom på minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra 

donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under transport,] 

 (1) og/eller  [II.4.4.3.2.  påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-PCR, 

utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,] 

  



Nr. 76/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 
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II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 II.4.5. har gjennomgått minst ett av undersøkelsesprogrammene beskrevet i henholdsvis nr. 1.6 bokstav a), b) og c) i 

kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger: 

(9) [II.4.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den 

første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av 

hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én gang i 

året ved avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på import 

til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på 

oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling.] 

(9) [II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt 

sædstasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 14 

dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én gang i 

året ved avlssesongens begynnelse eller før datoen for den første oppsamlingen av sæd beregnet 

på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på 

oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling, 

og i perioden for oppsamling av sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, er 

donorhingsten blitt undersøkt som beskrevet i nr. II.4.4 som følger: 

(a) for infeksiøs anemi hos hest, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.1, sist utført på en blodprøve 

tatt(6) høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

(b) for virusarteritt hos hest, ble en av prøvene nevnt 

(1) enten  [i nr. II.4.4.2, sist utført på en prøve tatt(6) høyst 30 dager før datoen for oppsamlingen av 

sæden nevnt ovenfor,] 

(1) eller  [i nr. II.4.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(6) 

høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, og en 

blodprøve tatt(6) fra donorhingsten i løpet av de seks månedene, fikk påvist positivt 

resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på over 1:4,] 

c)  for smittsom metritt hos hoppe, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.3, sist utført på tre 

prøver (svaberprøver) tatt(6) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt 

ovenfor 

(1) enten  [ved to anledninger,] 

(1) eller  [ved én anledning og analysert med PCR eller sanntids-PCR.]] 

(9) [II.4.5.3.  Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på import til Unionen av fryst sæd. 
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Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1, II.4.4.2 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten 

minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse, 

og  undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten i løpet av 

lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden 

fjernes fra sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden nevnt 

ovenfor, 

og  (1) enten  [undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble utført på prøver tatt(6) i løpet 

av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, 

og før sæden fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 14 dager og høyst 90 dager etter 

datoen for oppsamling av sæden nevnt ovenfor.] 

(1) eller  [det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller 

virus ved en virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er utført med negativt 

resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til donorhingsten tatt(6) to 

ganger i året med minst fire måneders mellomrom, og donorhingsten har reagert med 

positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4 i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning 

av virusarteritt hos hest.] 

II.4.6.  har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(6) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(6) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
VS(1) II.3.2. EIA II.4.4.1. 

EVA II. 

4.4.2. 

CEM  

II.4.4.3. 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

          

     

          

     

          

     

          

     

          

     

(1) enten  [II.5.  Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller  [II.5.  Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(10): 

 .....................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................... ;] 

II.6.  Sæden nevnt ovenfor, er: 

II.6.1.  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.6.2.  sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 
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Merknader 

DEL I: 

Felt I.11:  Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.22:  Antall kolli skal tilsvare antall beholdere. 

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

DEL II: 

Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6. 

Forkortelser: 

VS  Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2 

EIA-1  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle 

EIA-2  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle 

EVA-B1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle 

EVA-B2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle 

EVA-S1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle 

EVA-S2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle 

CEM-11  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve 

CEM-12  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-11 

CEM-21  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve 

CEM-22  Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager 

etter CEM-21 

Instruksjoner: 

For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller 

II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med  

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad 

i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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Startdato Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
VS II.3.2. EIA II.4.4.1. 

EVA II. 

4.4.2. 

CEM  

II.4.4.3. 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

A B C D VS 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/211/EF 

av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som medlemsstatene tillater import 

fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av vedtak 93/195/EØF 

og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1), forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er 

angitt i kolonne 4, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 

13 i nevnte vedlegg. 

(3)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens 

nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

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

(5)  Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(6)  Angi dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

(7)  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). 

(8)  Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er 

ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

(9)  Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

(10)  Sett inn navn og konsentrasjoner. 

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær  

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel:  
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Avsnitt B 

MODELL 2 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er 

oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt etter 

31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.10.  Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.   I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til: 

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

D
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2)  ...................................................................................................  attesterer at: 

(navn på eksportstat) 

II.1.  Sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union, er 

godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I 

avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

II.2.  I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da den 

ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har sædstasjonen: 

II.2.1.  befunnet seg i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på 

en del av eksportstatens territorium som:  

— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

II.2.2.  oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(8), særlig 

(1) enten  [II.2.2.1. ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, er 

blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri: 

— for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

— for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt 

resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve), utført på prøver som er tatt ved 

to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert gjenværende dyr etter at de angrepne 

dyrene var slaktet, 

— for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

— for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

— for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,] 

(1) eller  [II.2.2.1.  alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, er blitt 

slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for 

encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst  

15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert 

etter destrueringen av dyrene.] 

II.2.3.  bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt 

hos hoppe. 

II.3.  Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen: 

II.3.1.  i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre 

månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i 

direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden: 
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— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

(1) enten  [II.3.2. kommet fra eksportstaten som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i 

minst seks måneder,] 

(1) eller  [II.3.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:12 på en blodprøve tatt(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen,] 

II.3.3.  kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2. 

II.4.  Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som: 

II.4.1.  ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn 

på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

II.4.2.  i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden 

har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

II.4.3.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen 

og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til slutten på 

oppsamlingsperioden, 

II.4.4.  har gjennomgått følgende undersøkelse, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs 

landdyrhåndbok og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med ett av programmene angitt i nr. II.4.5 i et 

laboratorium godkjent av vedkommende myndighet: 

(1)(5) enten  [II.4.4.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) 

med negativt resultat,] 

(1)(5) eller  [II.4.4.1.  en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,] 

og  (1) enten  [II.4.4.2.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,] 

(1) eller  [II.4.4.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt resultat på 

en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 

og  II.4.4.3.  en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to anledninger 

på prøver tatt med sju dagers mellomrom ved isolering av Taylorella equigenitalis fra 

preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, 

uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7-14 dager, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

II.4.5.  har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(6), beskrevet i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og 

II.4.5.3, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger: 

II.4.5.1.  Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den 

første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av 

hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før den første sædoppsamlingen og 

minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager. 
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II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen 

under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller 

andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien 

som har dårligere helsetilstand. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt ovenfor 

ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager, 

og prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.4.4.1, ble sist utført på en blodprøve 

tatt(4) høyst 90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og (1) enten [en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble sist utført på en prøve 

tatt(4) høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

(1) eller [en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat på en 

delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(4) høyst seks måneder før oppsamlingen 

av sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(4) fikk påvist positivt resultat i en 

serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en serumfortynning på over 

1:4,] 

og prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.4.4.3, ble sist utført på prøver 

tatt(4) høyst 60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 

II.4.5.3. Undersøkelsen nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt ovenfor ble 

oppsamlet, 

og undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, ble sist utført på prøver tatt(4) mellom 14 dager og 90 dager etter 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 

II.4.6. har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(4) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(4) 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
VS(1) II.3.2. 

EIA 

II.4.4.1. 

EVA II.4.4.2. CEM II.4.4.3. 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 
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(1) enten [II.5. Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller [II.5. Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(7)  

 .........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... .] 

II.6. Sæden nevnt ovenfor, er: 

 II.6.1. oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og  

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.6.2. sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til  

direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

Merknader 

Del I: 

Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall beholdere. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11, hvor sæden 

ble oppsamlet. 

Del II: 

Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6. 

Forkortelser: 

VS Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2 

EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle 

EIA-2  Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle 

EVA-B1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle 

EVA-B2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle 

EVA-S1  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle 

EVA-S2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle 

CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve 

CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju 

dager etter CEM-11 

CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve 

CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju 

dager etter CEM-21 

Instruksjoner: 

For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal prøvingsprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller 

II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med 

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste 

rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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Startdato(5) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

Donors 

oppholds-

sted 

Sædopp-

samling 
VS II.3.2. 

EIA 

II.3.4.1. 

EVA  

II.3.4.3. 

CEM  

II.3.4.3. 

Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

A B C D NS 

EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en 

donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg.  

(3)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på 

Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm. 

(4)  Angi dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

(5)  Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke 

påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

(6)  Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

(7)  Sett inn navn og konsentrasjoner. 

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

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.  

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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Avsnitt C 

MODELL 3 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er 

oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra den 

godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.10. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.   I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

D
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2)  ....................................................................................................  attesterer at: 

(navn på eksportstat) 

II.1. Sædstasjonen der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union: 

II.1.1. er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.1.2. befinner seg på territoriet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(6), på en del av 

eksportstatens territorium som på den dagen sæden ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse har vært fri for: 

— afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

— venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

— snive og ondartet beskjelersyke i seks måneder, 

II.1.3. har i løpet av de siste 30 dagene før den datoen sæden ble oppsamlet og fram til dagen for forsendelse ikke vært 

omfattet av et forbud av dyrehelsemessige årsaker som fastsatte ett av følgende vilkår: 

II.1.3.1. Dersom ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller 

avlivet, varte forbudet: 

— med hensyn til encefalomyelitt hos hest, i seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble 

slaktet, 

— med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, i tilstrekkelig lang tid til at det på de gjenværende dyrene etter at de 

angrepne dyrene var slaktet, kunne foretas to Coggins-prøver med tre måneders mellomrom med negativt resultat, 

— med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder, 

— med hensyn til rabies, i én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

— med hensyn til miltbrann, i 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet. 

II.1.3.2. Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller avlivet 

og lokalene desinfisert, varte forbudet i 30 dager, eller i 15 dager med hensyn til miltbrann, regnet fra den dagen da 

lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene. 

II.1.4. har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til dagen for forsendelse av sæden bare inneholdt dyr av 

hestefamilien som var frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe. 

II.2. Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen: 

II.2.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene) 

oppholdt seg kontinuerlig på eksportstatens territorium eller, ved regionalisering, på en del av eksportstatens 

territorium(1) som i løpet av denne tiden har vært fri for: 

— afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

— venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

— snive i seks måneder, 

— ondartet beskjelersyke i seks måneder, 
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(1) enten [II.2.2.  kommet fra eksportstatens territorium som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær 

stomatitt i seks måneder,] 

(1) eller [II.2.2.  gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en blodprøve tatt 

…………………………(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen, med et negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:12,] 

II.2.3. kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.1.3. 

II.3. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som: 

II.3.1. på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

II.3.2. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen, 

II.3.3. de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn 

på virusarteritt hos hest, 

II.3.4. de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn 

på smittsom metritt hos hoppe, 

II.3.5. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen, 

II.3.6. har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i 

samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7: 

II.3.6.1. en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest med negativt resultat(3), 

(1) enten [II.3.6.2. en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,] 

(1) eller [II.3.6.2. en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en delmengde 

av den samlede sæden,] 

II.3.6.3. en prøve for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju dagers mellomrom ved isolering av 

Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra 

forhuden, uretra og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

II.3.7. har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(5): 

II.3.7.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i 

oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt 

med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt ………………………(4) og 

……………………(4) tidligst 14 dager etter begynnelsen på nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens 

begynnelse. 

II.3.7.2. Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen 

har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene. 

Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………(4) og …………………(4), i 

løpet av de siste 14 dagene før den første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt høyst 120 dager før sæden ble oppsamlet 

den ……………………(4). 
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(1) enten [Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.2, ble sist utført høyst 30 dager før sæden ble oppsamlet den 

…………………………………(4).] 

(1) eller [Det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en virusisolasjonsprøve 

som ble utført høyst ett år før sæden ble oppsamlet den …………………………………(4).] 

II.3.7.3. Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for 

lagring av fryst sæd, og minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt …………………………………(4) og 

…………………………………(4). 

II.4. Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III i 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

Merknader 

Del I: 

Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra. 

Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall beholdere. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11, hvor sæden ble 

oppsamlet. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en 

donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

(3) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke påkrevd 

for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har forblitt offisielt 

fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er blitt 

innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

(4) Angi dato. 

(5) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

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

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel:  

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 

  



Nr. 76/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

Avsnitt D 

MODELL 4 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 

2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.10. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

Navn Godkjenningsnummer 

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Sædstasjon   Driftsenhet  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.  Nr. på tilhørende originalsertifikater 

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.   I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

Tredjestat ISO-kode  

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 LAND Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt D 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… , attesterer at: 

(navn på eksportstat) 

II.1.  Sædstasjonen(3) nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen ble lagret: 

(1) enten  [II.1.1.  oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4).] 

(1) eller  [II.1.1.  oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 2 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4).] 

II.2.  Sæden som skal eksporteres til Unionen: 

II.2.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(5) som 

drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, og som 

(1) enten  [ligger i eksportstaten,] 

(1) eller  [ligger i …………………(2), og sæden er importert til eksportstaten på vilkår som er minst like strenge som dem som 

gjelder for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien i samsvar med direktiv 92/65/EØF,] 

I.2.2.  ble flyttet til sædstasjonen nevnt i felt I.11 på vilkår som er minst like strenge som dem som er beskrevet i: 

(1) enten  [modell 1 i del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

(1) eller  [modell 2 i del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

(1) eller  [modell 3 i del 2 avsnitt C i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

(1) eller  [kommisjonsbeslutning 95/539/EF(6),] 

II.2.3.  er lagret på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.2.4.  er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

Merknader 

Del I: 

Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra. 

Felt I.17: Nummeret/numrene på tilhørende originalsertifikater skal tilsvare serienummeret på de offisielle dokumentene eller 

helsesertifikatene som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til 

sædlageret nevnt ovenfor. Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt 

påtegnede kopiene av originalen(e) skal være vedlagt dette sertifikatet. 

Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 
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DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt D 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4 i nevnte 

vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i 

nevnte vedlegg. 

(3)  Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF 

på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

(4)  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 (EFT L 268 av 

14.9.1992, s. 54). 

(5)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 og artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm  

(6)  Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av 

originalen(e) som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til stasjonen 

nevnt i felt I.11 som sæden ble sendt fra, skal være vedlagt dette sertifikatet. 

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.  

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Underskrift: 

Kvalifikasjon og tittel: Stempel: 

Dato:  
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2)  Vedlegg II skal lyde: 

«VEDLEGG II 

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV 

HESTEFAMILIEN 

DEL 1 

Forklarende merknader til sertifiseringen 

a)  Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende 

myndighet i den eksporterende tredjestaten i samsvar 

med modellene i del 2 i vedlegg II. 

 Dersom bestemmelsesmedlemsstaten stiller ytterligere 

krav til sertifikater, skal det originale helsesertifikatet 

inneholde attestasjoner som viser at disse kravene er 

oppfylt. 

b)  Originalen av helsesertifikatet skal bestå av ett enkelt 

ark, eller dersom det er behov for mer tekst, være 

utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et 

integrert hele og ikke kan deles opp. 

c)  Dersom det i modellen for helsesertifikatet er angitt at 

ikke-relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer 

som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av 

sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet. 

d)  Helsesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de 

offisielle språkene i den medlemsstaten der 

grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til 

Den europeiske union ligger, og i bestemmelses-

medlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid 

tillate at sertifikatet utarbeides på det offisielle språket i 

en annen medlemsstat, eventuelt vedlagt en offisiell 

oversettelse. 

e)  Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av 

innholdet i forsendelsen er heftet ved flere ark til 

helsesertifikatet (skjemaet i felt I.28 i modellen for 

helsesertifikat), skal disse arkene også anses som en del 

av det originale helsesertifikatet, og hver av sidene skal 

påføres sertifikatutstederens underskrift og stempel. 

f)  Dersom helsesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark 

som nevnt i bokstav e), utgjør mer enn én side, skal hver 

side nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt 

antall sider), og øverst på siden være påført det 

referansenummeret som vedkommende myndighet har 

tildelt sertifikatet. 

g)  Originalen av helsesertifikatet skal fylles ut og 

undertegnes av en offentlig veterinær den siste arbeids-

dagen før forsendelsen lastes for eksport til Den 

europeiske union. Vedkommende myndighet i den 

eksporterende tredjestaten skal med hensyn til utstedelse 

av sertifikater sikre at det blir fulgt krav som er 

likeverdige med dem som er fastsatt i rådsdirektiv 

96/93/EF(1). 

 Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal 

være i en annen farge enn den trykte teksten på helse-

sertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn 

pregestempler og vannmerker. 

h)  Originalen av helsesertifikatet skal ledsage forsendelsen 

til grensekontrollstasjonen for innførsel til Den euro-

peiske union. 

i)  Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i 

modellen for helsesertifikat. skal utstedes av ved-

kommende myndighet i den eksporterende tredjestaten. 

  

  

(1) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28. 
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DEL 2 

Avsnitt A 

MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som 

er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den godkjente 

embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land  

ISO-

kode 

I.10. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Driftsenhet   Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  

I.21.   I.22. Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Kategori Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… attesterer at: 

(navn på eksportstat) 

II.1.  Eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor: 

II.1.2.  er oppsamlet(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I 

avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en offentlig 

veterinær, 

II.1.3.  er oppsamlet(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.1.4.  er oppsamlet på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og er rengjort 

og desinfisert før oppsamlingen, 

II.1.5.  er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud eller 

karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr og materialer 

som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres, 

II.1.6. stammer fra donorhopper som: 

II.1.6.1.  i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre 

månedene) har oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i 

direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden: 

— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest, 

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

(1) enten  [II.1.6.2.  har kommet fra en eksportstat som på oppsamlingsdagen har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i minst 

seks måneder,] 

(1) eller  [II.1.6.2.  har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med et negativt 

resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve tatt 

……………………(6) i løpet av de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene(1)/embryoene(1),] 

(1) enten  [II.1.6.3.  i de siste 30 dagene før datoen for oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse, har oppfylt 

kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:] 
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) eller  [II.1.6.3.  i de siste 30 dagene før datoen for oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og, når det gjelder fryste egg(1)/embryoer(1), fram 

til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i godkjente lokaler, har oppfylt kravene til 

driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:] 

(1) enten  [II.1.6.3.1.  etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller 

avlivet, og driftsenheten har vært fri: 

— for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

— for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt 

resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøver), utført på 

prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

— for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

— for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

— for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

(1) eller  [II.1.6.3.1.  etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene,] 

II.1.6.4.  i de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene(1)/embryoene(1) er blitt holdt i driftsenheter som alle har 

vært fri for kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

II.1.6.5.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene(1) eller 

embryoene(1) og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.1.6.6.1 og II.1.6.6.2, til datoen for oppsamling 

av eggene(1) eller embryoene(1), 

II.1.6.6.  har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs 

landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

(8) [II.1.6.6.1.  for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på en 

blodprøve tatt …………………………………………(6), minst 14 dager etter datoen som 

innledet tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, og undersøkelsen ble sist utført på en blodprøve tatt 

……………………………(6), høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av 

eggene(1)/embryoene(1) beregnet på import til Unionen,] 

II.1.6.6.2.  for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt 

resultat, utført på minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, minst fra 

slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis hos donorhoppen  
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) enten [II.1.6.6.2.1.  ved to anledninger og med minst sju dagers mellomrom ………………(6) 

og …………………(6), ved isolering av Taylorella equigenitalis etter 

dyrking under mikroaerofile forhold i et tidsrom på minst sju dager, 

påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret, 

eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under transport,] 

(1) og/eller  [II.1.6.6.2.2.  ved én anledning ……………………(6), ved påvisning av genomet for 

Taylorella equigenitalis gjennom polymerasekjedereaksjon (PCR) eller 

sanntids-PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret.] 

Prøvene nevnt i nr. II.1.6.6.2.1 og II.1.6.6.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager 

(systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av 

donorhingsten og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies 

medium, før forsendelse til laboratoriet. 

II.1.6.7.  så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før 

oppsamlingen, 

II.1.6.8.  på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer 

eller smittsomme sykdommer, 

II.1.7.  er oppsamlet(1)/produsert(1) etter datoen da embryooppsamlingsgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i felt 

I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportstaten, 

II.1.8.  er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen(1)/produksjonen(1) 

og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.2.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1)/som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd 

som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF(9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i 

Unionen eller i en tredjestat eller i deler av territoriet til en tredjestat som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til 

vedtak 2004/211/EF, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte 

hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 

i vedtak 2004/211/EF og som angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte vedtak(10)(11). 

(12) [II.3.  Eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1-II.1.8 i dette sertifikat.] 

Merknader 

Del I: 

Felt I.11:  Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med 

artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

Felt I.22:  Antall kolli skal tilsvare antall beholdere. 

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare tredjestater eller deler av territoriet til tredjestater oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som medlemsstatene 

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

93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1) som permanent import av registrerte dyr av hestefamilien samt avlsdyr 

og produksjonsdyr av hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte vedtak. 

(3) Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

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

(5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(6) Angi dato (følg veiledningen i del II under Merknader). 

(7) 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). 

(8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er 

ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da eggene eller embryoene ble oppsamlet og sæden ble 

brukt til befruktning. 

(9) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

(10)  Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en 

donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som uttrykkelig er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte 

vedlegg. 

(11)  Gjelder ikke for egg. 

(12)  Strykes dersom ingen av embryoene i forsendelsen er produsert ved in vitro-befruktning av egg. 

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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Avsnitt B 

MODELL 2 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 

2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller 

embryoene stammer fra 

LAND Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land  

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.12.  Bestemmelsessted  

Driftsenhet   Embryogruppe  

Navn Godkjenningsnummer  

Adresse  

Postnr. 

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20.  Mengde  

I.21.   I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Kategori Donoridentitet Oppsamlingsdato Mengde 
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 LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… attesterer at: 

(navn på eksportstat) 

II.1.  Eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor: 

II.1.2.  er oppsamlet(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med 

kapittel I avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en 

offentlig veterinær, 

II.1.3.  er oppsamlet(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

II.1.4.  er oppsamlet på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og 

er rengjort og desinfisert før oppsamlingen, 

II.1.5.  er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud 

eller karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr 

og materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres, 

II.1.6.  stammer fra donorhopper som: 

II.1.6.1.  i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av 

de tre månedene) har oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar 

med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av 

denne tiden: 

— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å 

være angrepet av afrikansk hestepest, 

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

(1) enten  [II.1.6.2.  har kommet fra en eksportstat som på oppsamlingsdagen har vært fri for vesikulær stomatitt i 

minst seks måneder,] 

(1) eller  [II.1.6.2.  har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en 

blodprøve tatt ……………………………(4) i løpet av de siste 30 dagene før oppsamlingen, med et 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:12,] 

(1) enten  [II.1.6.3.  i de siste 30 dagene før oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse, har 

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:] 
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) eller  [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og, når det gjelder fryste 

egg(1)/embryoer(1), fram til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i godkjente 

lokaler, har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, 

særlig:] 

(1) enten  [II.1.6.3.1.  ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i 

driftsenheten, er blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri: 

—  for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den 

dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

—  for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et 

negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøver), utført 

på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

—  for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte 

tilfellet, 

—  for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

—  for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,] 

(1) eller  [II.1.6.3.1.  alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i 

driftsenheten, er blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten i minst 30 dager har vært 

fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær 

stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den 

dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene,] 

II.1.6.4.  i de siste 30 dagene før oppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter som alle har vært fri for kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

II.1.6.5.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av 

eggene eller embryoene og fra datoen for de første prøvene nevnt i nr. II.1.6.6 og II.1.6.7, til 

datoen for oppsamling av eggene og embryoene, 

II.1.6.6  med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en 

ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt …………………(4), i 

løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av eggene eller embryoene, 

og prøven ble sist utført på en blodprøve tatt ……………………(4), høyst 90 dager før eggene 

eller embryoene ble oppsamlet(5), 

II.1.6.7.  har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved isolering 

av Taylorella equigenitalis etter dyrking i 7-14 dager, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på 

prøver tatt de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av egg eller embryoer fra 

slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to påfølgende østrusperioder 

………………………(4) og …………………………(4), og på en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra 

livmorslimhinnen i en av østrusperiodene ………………………………(4). 
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

II.1.6.8.  så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før 

oppsamlingen, 

II.1.6.9.  på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjons-

sykdommer eller smittsomme sykdommer, 

II.1.7.  er oppsamlet(1)/produsert(1) etter datoen da embryooppsamlingsgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) 

nevnt i felt I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportstaten, 

II.1.8.  er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen(1)/ 

produksjonen(1) og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D 

til direktiv 92/65/EØF, 

II.2.  Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1)/som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd som 

oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 nr. 2 

eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF(9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i Den 

europeiske union eller i en tredjestat som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og som det er 

tillatt å importere sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien 

eller avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2004/211/EF og som angitt i 

kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte vedtak(6)(7). 

II.3.  Eggene brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

særlig kravene i nr. II.1.1-II.1.8 i dette sertifikat(1). 

Merknader 

Del I: 

Felt I.11:  Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med 

artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

Felt I.22:  Antall kolli skal tilsvare antall beholdere. 

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

Felt I.28:  Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har 

utført oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med 

artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 
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LAND Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2) (2) Bare tredjestater eller deler av territoriet til tredjestater oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2004/211/EF som permanent import av registrerte dyr av hestefamilien samt avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien også 

er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.  

(3) Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 

bokstav b) i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm  

(4) Angi dato.  

(5)  Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke påkrevd 

for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har forblitt offisielt 

fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er blitt 

innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet.  

(6)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm  

(7)  Gjelder ikke for egg. 

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

 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.  

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel:» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/225 

av 11. februar 2015 

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

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

Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene 

[meddelt under dokument K(2015) 631](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 9 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse som 

gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Disse reglene omfatter hygienekrav til rå melk og melkeprodukter. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt visse unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I underkapittel II 

og III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 for de melkeforedlingsvirksomhetene i Bulgaria som er oppført i 

vedtaket. Vedtaket gjelder til 31. desember 2015. 

3) Følgelig kan visse melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg I til vedtak 2009/861/EF som unntak fra de relevante 

bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 foredle melk som oppfyller kravene og melk som ikke gjør det, forutsatt at 

foredlingen utføres på atskilte produksjonslinjer. Dessuten kan visse melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II 

til vedtaket foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten atskilte produksjonslinjer. 

4) Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført liste over disse melkeforedlingsvirksomhetene 28. april 2014,  

18. august 2014 og 2. desember 2014. 

5) På den listen er virksomheten oppført som nr. 4 (BG 1212001 «S i S — 7» EOOD) i tabellen i vedlegg I til vedtak 

2009/861/EF strøket, ettersom den har innstilt sin virksomhet. 

6) Dessuten er visse virksomheter som nå er oppført i vedlegg II til vedtak 2009/861/EF strøket fra denne reviderte og 

ajourførte listen, ettersom de nå bare har tillatelse til å foredle melk som oppfyller kravene, og som skal bringes i 

omsetning i Unionen. Disse virksomhetene er oppført i tabellen i vedlegg II til vedtak 2009/861/EF som nr. 3 (0912016 

OOD «Persenski»), nr. 8 (1612064 OOD «Ikay»), nr. 11 (2512021 «Keya-Komers-03» EOOD), nr. 22 (BG 1612051 ET 

«Radev-Radko Radev»), nr. 37 (1512010 ET «Militsa Lazarova-90»), nr. 50 (BG 1112016 Mandra «IPZHZ»), nr. 51 

(BG 1712042 ET «Madar»), nr. 54 (1312005 «Ravnogor» OOD), nr. 63 (BG 2612034 ET «Eliksir-Petko Petev»), nr. 75 

(2312033 «Balkan spetsial» OOD) og nr. 79 (2612015 ET «Detelina 39»). 

7) Dessuten er virksomhetene oppført som nr. 7 (1612049 «Alpina-Milk» EOOD), nr. 21 (BG 1612028 ET «Slavka 

Todorova»), nr. 23 (BG 1612066 «Lakti ko» OOD) og nr. 71 (2012032 «Kiveks» OOD) i tabellen i vedlegg II til 

vedtak 2009/861/EF strøket fra listen, ettersom de har innstilt sin virksomhet. 

(8) Vedtak 2009/861/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 13.2.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2009/861/EF av 30. november 2009 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene (EUT L 314 

av 1.12.2009, s. 83). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

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

gjør det, som nevnt i artikkel 2 

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

1 BG 0612027 “Mlechen ray — 2” EOOD gr. Vratsa 

kv. “Bistrets” 

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

Mestnost “Parshevitsa” 

3 BG 2112001 “Rodopeya — Belev” EOOD Ul. “Trakya” 20 Smolyan 

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

obl. Yambolska 

VEDLEGG II 

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

artikkel 3 

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

1 BG 2412037 “Stelimeks” EOOD s. Asen 

2 0912015 “Anmar” OOD s. Padina 

obsht. Ardino 

3 1012014 ET “Georgi Gushterov DR” s. Yahinovo 

4 1012018 “Evro miyt end milk” EOOD gr. Kocherinovo 

obsht. Kocherinovo 

5 1112017 ET “Rima-Rumen Borisov” s. Vrabevo 

6 2112008 MK “Rodopa milk” s. Smilyan 

obsht. Smolyan 

7 2412039 “Penchev” EOOD gr. Chirpan 

ul. “Septemvriytsi” 58 

8 0112014 ET “Veles-Kostadin Velev” gr. Razlog 

ul. “Golak” 14 

9 2312041 “Danim-D.Stoyanov” EOOD gr. Elin Pelin 

m-st Mansarovo 

10 0712001 “Ben Invest” OOD s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo 

11 1512012 ET “Ahmed Tatarla” s. Dragash voyvoda, 

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

12 2212027 “Ekobalkan” OOD gr. Sofia 

bul “Evropa” 138 

13 2312030 ET “Favorit- D.Grigorov” s. Aldomirovtsi 

14 2312031 ET “Belite kamani” s. Dragotintsi 

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

obsht. Gulyantsi 

16 BG 1512029 “Lavena” OOD s. Dolni Dębnik 

obl. Pleven 

17 BG 2112029 ET “Karamfil Kasakliev” gr. Dospat 

18 BG 0912004 “Rodopchanka” OOD s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

19 0112003 ET “Vekir” s. Godlevo 

20 0112013 ET “Ivan Kondev” gr. Razlog 

Stopanski dvor 

21 0212037 “Megakomers” OOD s. Lyulyakovo 

obsht. Ruen 

22 0512003 SD “LAF-Velizarov i sie” s. Dabravka 

obsht. Belogradchik 

23 0612035 OOD “Nivego” s. Chiren 

24 0612041 ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka 

Dobrilova” 

gr. Vratsa 

ul. “Ilinden” 3 

25 0612042 ET “Mlechen puls — 95 — 

Tsvetelina Tomova” 

gr. Krivodol 

ul. “Vasil Levski” 

26 1012008 “Kentavar” OOD s. Konyavo 

obsht. Kyustendil 

27 1212031 “ADL” OOD s. Vladimirovo 

obsht. Boychinovtsi 

28 1512006 “Mandra” OOD s. Obnova 

obsht. Levski 

29 1512008 ET “Petar Tonovski-Viola” gr. Koynare 

ul. “Hr.Botev” 14 

30 1612024 SD “Kostovi — EMK” gr. Saedinenie 

ul. “L.Karavelov” 5 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

31 1612043 ET “Dimitar Bikov” s. Karnare 

obsht. “Sopot” 

32 1712046 ET “Stem-Tezdzhan Ali” gr. Razgrad 

ul. “Knyaz Boris” 23 

33 2012012 ET “Olimp-P.Gurtsov” gr. Sliven 

m-t “Matsulka” 

34 2112003 “Milk- inzhenering” OOD gr.Smolyan 

ul. “Chervena skala” 21 

35 2112027 “Keri” OOD s. Borino, 

obsht. Borino 

36 2312023 “Mogila” OOD gr. Godech, 

ul. “Ruse” 4 

37 2512018 “Biomak” EOOD gr. Omurtag 

ul. “Rodopi” 2 

38 2712013 “Ekselans” OOD s. Osmar, 

obsht. V. Preslav 

39 2812018 ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov” s. General Inzovo, 

obl. Yambolska 

40 2812010 ET “Mladost-2-Yanko Yanev” gr. Yambol, 

ul. “Yambolen” 13 

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

obsht. Kyustendil 

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

obsht. Ardino 

43 1112026 “ABLAMILK” EOOD gr. Lukovit 

ul. “Yordan Yovkov” 13 

44 1712010 “Bulagrotreyd-chastna kompaniya” 

EOOD 

s. Yuper 

Industrialen kvartal 

45 2012011 ET “Ivan Gardev 52” gr. Kermen 

ul. “Hadzhi Dimitar” 2 

46 2012024 ET “Denyo Kalchev 53” gr. Sliven 

ul. “Samuilovsko shose” 17 

47 2112015 OOD “Rozhen Milk” s. Davidkovo, obsht. Banite 

48 2112026 ET “Vladimir Karamitev” s. Varbina 

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

49 2312007 ET “Agropromilk” gr. Ihtiman 

ul. “P.Slaveikov” 19 

50 BG 1812008 “Vesi” OOD s. Novo selo 

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

Promishlena zona 

52 0812030 “FAMA” AD gr. Dobrich 

bul. “Dobrudzha” 2 

53 0912003 “Koveg-mlechni produkti” OOD gr. Kardzhali 

Promishlena zona 

54 1412015 ET “Boycho Videnov — Elbokada 

2000” 

s. Stefanovo 

obsht. Radomir 

55 1712017 “Diva 02” OOD gr. Isperih 

ul. “An.Kanchev” 

56 1712037 ET “Ali Isliamov” s. Yasenovets 

57 1712043 “Maxima milk” OOD s. Samuil 

58 2012010 “Saray” OOD s. Mokren 

59 2012036 “Minchevi” OOD s. Korten 

60 2212009 “Serdika -94” OOD gr. Sofia 

kv. Zheleznitza 

61 2312028 ET “Sisi Lyubomir Semkov” s. Anton 

62 2312039 EOOD “Laktoni” s. RavNo pole, obl. Sofiyska 

63 2412040 “Inikom” OOD gr. Galabovo 

ul. “G.S.Rakovski” 11 

64 2512011 ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova” s. Krepcha 

obsht. Opaka 

65 2812002 “Arachievi” OOD s. Kirilovo, 

obl. Yambolska’ 

66 BG 1612021 ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias 

Islamov” 

s. Briagovo 

obsht. Gulyantsi 

67 2012008 “Raftis” EOOD s. Byala 

68 2112023 ET “Iliyan Isakov” s. Trigrad 

obsht. Devin 

69 2312020 “MAH 2003” EOOD gr. Etropole 

bul. “Al. Stamboliyski” 21» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1375 

av 10. august 2015 

om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 

(kodifisering)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 18 nr. 9 

og 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005/EF(2) er blitt betydelig endret flere ganger(3). Av klarhetshensyn og av 

praktiske årsaker bør nevnte forordning kodifiseres. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) No 853/2004(4), forordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(5) fastsettes de hygieneregler og -krav som gjelder for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, samt den offentlige kontroll som kreves. 

3)  I tillegg til disse reglene bør det fastsettes nærmere bestemmelser om trikiner. Kjøtt fra tamsvin, villsvin, hester og andre 

dyrearter kan være infestert med rundmark av slekten Trichinella. Konsum av kjøtt som er infestert med trikiner, kan 

forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Det bør treffes tiltak for å hindre sykdom hos mennesker forårsaket av 

konsum av kjøtt som er infestert med trikiner. 

4)  Denne forordning bør fastsette regler for prøvetaking fra skrotter av arter som er mottakelige for trikininfeksjon, med 

henblikk på å bestemme status for driftsenheter og delområder, samt vilkår for import av kjøtt til Unionen. Den bør også 

fastsatte referansemetoder og likeverdige metoder for påvisning av trikiner i prøver fra skrotter. 

5)  For å lette driften av nedskjæringsanleggene bør bestemmelsen om at skrotter av tamsvin på visse vilkår kan nedskjæres 

i påvente av resultatene av trikinundersøkelsen, også gjelde for hester på de samme vilkårene. 

6)  Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til vern av menneskers helse vedtok 22. november 2001 en uttalelse om 

trikinose, epidemiologi, påvisningsmetoder og svineproduksjon fri for trikiner. Vitenskapsgruppen for biologiske farer 

(BIOHAZ) under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vedtok 1. desember 2004 en uttalelse om 

egnetheten ved og nærmere opplysninger om frysebehandlingsmetoder med sikte på å tillate konsum av kjøtt som er 

infestert med trikiner eller cysticerker. Den 9. og 10. mars 2005 vedtok BIOHAZ en uttalelse om risikovurdering av en 

revidert inspeksjon av slaktedyr i områder med lav prevalens av trikiner. 

7)  Den 3. oktober 2011 vedtok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse 

om farer for folkehelsen som skal omfattes av inspeksjon av kjøtt (svin)(6). I nevnte uttalelse fastslo EFSA at trikiner 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 11.8.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 

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

(3) Se vedlegg V. 

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

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

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

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

(6) EFSA Journal 2011; 9(10):2351[198 s.], offentliggjort 3. oktober 2011. 

2018/EØS/76/06 
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utgjør en mellomstor risiko for folkehelsen i forbindelse med konsum av svinekjøtt, og konkluderte med at når det 

gjelder inspeksjonsmetoder for biologiske farer, vil den eneste måten å sikre effektiv kontroll av de viktigste farene på, 

være en sikkerhetskontroll av svineskrotter, med en rekke forebyggende tiltak og kontroller som utføres på en integrert 

måte både på driftsenhetene og slakteriene. 

8)  EFSA identifiserte visse epidemiologiske indikatorer i forbindelse med trikiner. Avhengig av formålet og den 

epidemiologiske situasjonen i staten kan indikatorene anvendes på nasjonalt eller regionalt plan eller på slakteriet eller 

driftsenheten. 

9)  EFSA erkjenner at trikiner forekommer sporadisk i Unionen, først og fremst hos frittgående svin og hobbybesetninger 

av svin. EFSA fastslo også at typen produksjonssystem er den viktigste enkeltstående risikofaktoren med hensyn til 

trikininfeksjon. Videre viser tilgjengelige opplysninger at risikoen for trikininfeksjon hos svin som holdes under offisielt 

anerkjente kontrollerte oppstallingsforhold, er ubetydelig. 

10)  En status som ubetydelig risiko for en stat eller region anerkjennes ikke lenger i internasjonal sammenheng av Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE). I stedet er en slik anerkjennelse knyttet til delområder som består av en eller flere 

driftsenheter som anvender særlige kontrollerte oppstallingsforhold. 

11)  For å styrke kontrollsystemet i samsvar med de faktiske risikoene for folkehelsen, bør de risikoreduserende tiltakene for 

trikiner, herunder importvilkår, på slakterier og vilkårene for bestemmelse av trikininfeksjonsstatus for stater, regioner 

eller driftsenheter fastsettes idet det tas hensyn til bl.a. internasjonale standarder. 

12)  I 2011 meldte Belgia og Danmark en ubetydelig trikinrisiko for sitt territorium i samsvar med forordning (EF) 

nr. 2075/2005. En slik status som ubetydelig risiko for en stat eller region er imidlertid ikke lenger anerkjent. Ikke desto 

mindre bør driftsenheter og delområder i Belgia og Danmark som oppfyller vilkårene for kontrollerte oppstallings-

forhold 1. juni 2014, få tillatelse til å anvende unntaket for slike driftsenheter og delområder uten ytterligere vilkår, så 

som ytterligere krav om senere offisiell anerkjennelse fra vedkommende myndighet. 

13)  Det bør fastsettes at den driftsansvarlige skal sikre at døde dyr samles inn, identifiseres og transporteres uten unødig 

opphold, i samsvar med artikkel 21 og 22 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1) og vedlegg VIII 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2). 

14)  Antall tilfeller (importerte og stedegne) av trikiner hos mennesker, herunder epidemiologiske data, skal rapporteres i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2000/96/EF(3). 

15)  En offentlig veterinær bør i de helsesertifikatene som er fastsatt i rådsdirektiv 64/432/EØF(4) for handel med svin 

innenfor Unionen og i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(5) for import av tamsvin til Unionen fra tredjestater, 

angi at opprinnelsesenheten er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, slik at 

medlemsstatene kan bruke de relevante metodene for trikinundersøkelse ved slakting og ikke risikere mottakerenhetens 

status med hensyn til avls- og produksjonsdyr av svin.  

  

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

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

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

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

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

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2000/96/EF av 22. desember 1999 om smittsomme sykdommer som gradvis skal omfattes av fellesskapsnettet i 

henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF (EFT L 28 av 3.2.2000, s. 50). 

(4) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977). 

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

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

20.3.2010, s. 1). 
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16)  For å sikre korrekt anvendelse av denne forordning bør tredjestater som eksporterer tamsvin eller kjøtt fra disse, 

oppføres i de relevante rettsaktene om importvilkår dersom de anvender unntakene fra prøvetaking for å påvise trikiner 

hos tamsvin, og dersom deres driftsenheter og delområder er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold. 

17)  Hygieneattestasjonen av trikinundersøkelsen bør inngå i de veterinærattestene som følger ferskt kjøtt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 206/2010, bearbeidet kjøtt i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/572/EF(1) og kjøttprodukter i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/777/EF(2). 

18)  Ulike laboratoriemetoder er godkjent for påvisning av trikiner i ferskt kjøtt. Magnetrørermetoden for undersøkelse av 

samleprøver anbefales som en pålitelig metode til rutinebruk. Prøvestørrelsen ved analyse for parasitter bør økes dersom 

prøven ikke kan tas fra stedet der parasittene typisk finnes, og dersom dyrets type eller art medfører høyere risiko for 

infestasjon. Ved trikinoskopisk undersøkelse er det ikke mulig å påvise ikke-innkapslede trikinarter som angriper 

husdyr, viltlevende dyr og mennesker, og denne typen undersøkelse er derfor ikke lenger egnet som påvisningsmetode. 

Andre metoder, f.eks. serologiske prøver, kan være nyttige til overvåking når prøvene er validert av et EU-

referanselaboratorium utpekt av Kommisjonen. Serologiske prøver er ikke egnet til å påvise trikininfestasjon hos 

enkeltdyr beregnet på konsum. 

19)  Private foretak har begynt å produsere ny apparatur for påvisning av trikiner som bygger på en fordøyelsesmetode som 

er likeverdig med referansemetoden. I tråd med denne utviklingen ble retningslinjer for validering av ny apparatur for 

trikinundersøkelse med fordøyelsesmetoden enstemmig anbefalt på møtet i Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 16. desember 2008. 

20)  I samsvar med nevnte retningslinjer validerte EUs referanselaboratorium for parasitter i 2010 en ny apparaturmetode for 

undersøkelse av trikiner hos tamsvin under kode nr. EURLP_D_001/2011(3). 

21)  Frysebehandling av kjøtt kan på nærmere angitte vilkår drepe eventuelle parasitter, men visse trikinarter som 

forekommer hos vilt og hester, er resistente når frysebehandlingen gjennomføres ved de anbefalte kombinasjonene av 

tid og temperatur. 

22)  Regelmessig overvåking av tamsvin, villsvin, hester og rever eller andre indikatordyr er et viktig verktøy for å vurdere 

endringer i sykdomsprevalensen. Resultatene av denne overvåkingen bør framlegges i en årlig rapport i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(4). 

23)  Etter denne forordning kan kjøtt fra tamsvin normalt ikke forlate slakteriet før resultatene av trikinundersøkelsen er 

oversendt til den offentlige veterinæren. Det bør imidlertid gis mulighet til, på visse strenge vilkår, å påføre 

stempelmerket og frigi kjøttet for transport før resultatene foreligger. I så fall er det avgjørende at vedkommende 

myndighet verifiserer at full sporbarhet av det frigitte kjøttet er sikret til enhver tid. 

24)  Forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse på viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende vilt som leveres direkte til 

sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren. Det bør derfor være medlemsstatenes 

ansvar å vedta nasjonale tiltak for å redusere risikoen for at trikininfestert kjøtt fra villsvin når sluttforbrukeren. 

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

fôr —  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2000/572/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 

ved import av bearbeidet kjøtt til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 240 av 23.9.2000, s. 19). 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt sertifikatmodeller for import 

fra tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 

2005/432/EF (EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om 

endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «trikin» en rundmark som tilhører arter av slekten Trichinella, 

2) «kontrollerte oppstallingsforhold» en type husdyrhold der svin til enhver tid holdes under fôrings- og oppstallingsforhold 

som kontrolleres av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, 

3) «delområde» en gruppe driftsenheter som anvender kontrollerte oppstallingsforhold. Alle driftsenheter som anvender 

kontrollerte oppstallingsforhold i en medlemsstat, kan anses som ett delområde. 

KAPITTEL II 

FORPLIKTELSER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER OG DRIFTSANSVARLIGE FOR NÆRINGSMIDDELFORETAK 

Artikkel 2 

Prøvetaking fra skrotter 

1. Som en del av kontrollen post mortem skal det tas prøver fra skrotter av tamsvin på slakterier som følger: 

a)  Alle skrotter av avlspurker og -råner eller minst 10 % av skrottene av de dyrene som hvert år sendes til slakting fra hver 

driftsenhet som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, skal undersøkes for trikiner. 

b)  Alle skrotter fra driftsenheter som ikke er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, skal 

systematisk undersøkes for trikiner. 

Det skal tas en prøve fra hver skrott, og prøven skal undersøkes for trikiner i et laboratorium som er utpekt av vedkommende 

myndighet, ved hjelp av en av følgende påvisningsmetoder: 

a)  referansemetoden for påvisning beskrevet i vedlegg I kapittel I eller 

b)  en likeverdig påvisningsmetode beskrevet i vedlegg I kapittel II. 

2. Det skal systematisk tas prøver fra skrotter av hester, villsvin og andre arter av produksjonsdyr og viltlevende dyr som er 

mottakelige for trikininfestasjon, på slakterier eller i viltbehandlingsanlegg som en del av kontrollen post mortem. 

Det skal tas en prøve fra hver skrott, og prøven skal undersøkes i samsvar med vedlegg I og III i et laboratorium som er utpekt 

av vedkommende myndighet. 

3. I påvente av resultatene av trikinundersøkelsen og forutsatt at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket garanterer 

full sporbarhet, kan skrotter av tamsvin og hester deles i høyst seks deler på et slakteri eller i et nedskjæringsanlegg i de samme 

lokalene. 

Som unntak fra første ledd og etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan slike skrotter nedskjæres i et ned-

skjæringsanlegg som er tilknyttet eller atskilt fra slakteriet, forutsatt at 

a)  dette skjer under tilsyn av vedkommende myndighet, 

b)  en skrott eller deler av denne ikke har mer enn ett nedskjæringsanlegg som bestemmelsessted,  
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c)  nedskjæringsanlegget ligger på medlemsstatens territorium, og 

d)  alle deler erklæres uegnet til konsum dersom resultatet er positivt. 

Artikkel 3 

Unntak 

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 skal kjøtt fra tamsvin som har gjennomgått frysebehandling i samsvar med vedlegg II 

under tilsyn av vedkommende myndighet, unntas fra trikinundersøkelsen. 

2. Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 skal skrotter og kjøtt fra tamsvin som ikke er avvente, og som er yngre enn fem uker, 

unntas fra trikinundersøkelsen. 

3. Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 kan skrotter og kjøtt fra tamsvin unntas fra trikinundersøkelsen når dyrene kommer fra en 

driftsenhet eller et delområde som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold i samsvar med 

vedlegg IV, dersom 

a)  det i de siste tre årene ikke er påvist stedegne trikininfestasjoner i medlemsstaten hos tamsvin som holdes i driftsenheter 

som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, og det i dette tidsrommet kontinuerlig er blitt 

gjennomført undersøkelser i samsvar med artikkel 2, eller 

b)  historiske data fra kontinuerlige undersøkelser av bestanden av slaktede svin viser med et konfidensnivå på minst 95 % at 

prevalensen av trikiner ikke overstiger én per million i denne bestanden, eller 

c)  driftsenhetene som anvender kontrollerte oppstallingsforhold, ligger i Belgia eller Danmark. 

4. Dersom en medlemsstat benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 3, skal den underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen med 

opplysningene nevnt i vedlegg IV kapittel II. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over medlemsstater som 

benytter seg av unntaket. 

Dersom en medlemsstat ikke framlegger den årlige rapporten, eller den årlige rapporten ikke er tilfredsstillende med hensyn til 

kravene i denne artikkel, skal unntaket opphøre å gjelde for denne medlemsstaten. 

Artikkel 4 

Trikinundersøkelse og påføring av stempelmerke 

1. Skrotter som nevnt i artikkel 2 eller deler av disse, unntatt de som er nevnt i artikkel 2 nr. 3 annet ledd, kan ikke forlate 

lokalene før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er negativ. 

Tilsvarende kan andre deler av et dyr beregnet på konsum eller fôr som inneholder tverrstripet muskelvev, ikke forlate lokalene 

før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er negativ. 

2. Avfall fra dyr og animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum og ikke inneholder tverrstripet muskulatur, kan 

forlate lokalene før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid kreve en trikinundersøkelse eller en forutgående behandling av animalske biprodukter 

før det gis tillatelse til at de forlater lokalene. 

3. Dersom det finnes en framgangsmåte på slakteriet som sikrer at ingen deler av skrotter som undersøkes, forlater lokalene 

før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er negativ, og framgangsmåten er formelt godkjent av vedkommende 

myndighet, eller dersom unntaket fastsatt i artikkel 2 nr. 3 annet ledd får anvendelse, kan stempelmerket nevnt i artikkel 5 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 854/2004 påføres før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger.  
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Artikkel 5 

Opplæring 

Vedkommende myndighet skal påse at alt personale som arbeider med undersøkelse av prøver for påvisning av trikiner, har 

riktig opplæring og deltar i 

a)  et program for kvalitetskontroll av undersøkelsene som brukes til å påvise trikiner, og 

b)  en regelmessig vurdering av framgangsmåtene for prøvetaking, registrering og analyse som brukes i laboratoriet. 

Artikkel 6 

Påvisningsmetoder 

1. Påvisningsmetodene beskrevet i vedlegg I kapittel I og II skal brukes til å undersøke prøvene nevnt i artikkel 2 dersom de 

gir grunn til å mistenke trikininfestasjon. 

2. Alle positive prøver skal sendes til det nasjonale referanselaboratoriet eller EU-referanselaboratoriet for bestemmelse av 

den aktuelle trikinarten. 

Artikkel 7 

Beredskapsplaner 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal utarbeide en beredskapsplan med en oversikt over alle tiltak som skal treffes 

dersom prøvene nevnt i artikkel 2 gir positivt resultat for trikiner. Planen skal inneholde opplysninger om følgende: 

a)  sporbarhet for infesterte skrotter og deler av disse som inneholder muskelvev, 

b)  tiltak for håndtering av infesterte skrotter og deler av disse, 

c)  undersøkelse av infestasjonskilden og eventuell spredning blant viltlevende dyr, 

d)  tiltak som skal treffes på detaljist- eller forbrukernivå, 

e)  tiltak som skal treffes dersom infesterte skrotter ikke kan identifiseres på slakteriet, 

f)  bestemmelse av de aktuelle trikinartene. 

Artikkel 8 

Offisiell anerkjennelse av driftsenheter som anvender kontrollerte oppstallingsforhold 

1. For formålene i denne forordning kan vedkommende myndighet offisielt anerkjenne en driftsenhet eller et delområde som 

anvender kontrollerte oppstallingsforhold, dersom kravene fastsatt i vedlegg IV er oppfylt. 

2. Driftsenheter eller delområder i Belgia eller Danmark som 1. juni 2014 anvender kontrollerte oppstallingsforhold i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav c), anses å være offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold som 

angitt i vedlegg IV. 

Artikkel 9 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetaks plikt til å underrette 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak med ansvar for driftsenheter som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold, skal underrette vedkommende myndighet dersom et av kravene fastsatt i vedlegg IV ikke lenger er oppfylt, 

eller dersom det har oppstått andre endringer som kan påvirke disse driftsenhetenes trikinstatus.  
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Artikkel 10 

Kontroll av driftsenheter som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold 

Vedkommende myndighet skal påse at det regelmessig foretas kontroller av driftsenheter som er offisielt anerkjent for 

anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

Hyppigheten av kontrollene skal være basert på en risikovurdering, idet det tas hensyn til sykdomshistorie og prevalens, 

tidligere observasjoner, geografisk område, lokale mottakelige viltlevende dyr, dyreholdspraksis, veterinærkontroll og 

oppdretternes overholdelse av regelverket. 

Vedkommende myndighet skal kontrollere at tamsvin som kommer fra disse driftsenhetene, undersøkes i samsvar med  

artikkel 2 nr. 1. 

Artikkel 11 

Overvåkingsprogrammer 

Vedkommende myndighet kan gjennomføre et overvåkingsprogram som omfatter bestanden av tamsvin fra en driftsenhet eller 

et delområde som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, for å kontrollere at trikiner ikke 

forekommer i bestanden. 

Prøvingshyppigheten, antall dyr som det skal foretas prøving av, og prøvetakingsplanen skal fastsettes i overvåkings-

programmet. For dette formål skal det tas kjøttprøver som skal undersøkes for forekomst av trikinparasitter i samsvar med 

vedlegg I kapittel I eller II. 

Overvåkingsprogrammet kan omfatte serologiske metoder som et tilleggsverktøy så snart EU-referanselaboratoriet har validert 

en egnet metode. 

Artikkel 12 

Tilbakekalling av offisiell anerkjennelse av driftsenheter for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold 

1. Dersom resultatene av kontrollene som er foretatt i samsvar med artikkel 10, viser at kravene i vedlegg IV ikke lenger er 

oppfylt, skal vedkommende myndighet umiddelbart tilbakekalle driftsenhetens offisielle anerkjennelse. 

2. Dersom prøver fra tamsvin fra en driftsenhet som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, 

gir positivt resultat for trikiner, skal vedkommende myndighet umiddelbart 

a)  tilbakekalle driftsenhetens offisielle anerkjennelse, 

b)  undersøke alle tamsvin på driftsenheten på slaktetidspunktet, 

c)  spore og foreta prøving av alle avlsdyr som er kommet til driftsenheten, og så langt det er mulig, alle dyr som har forlatt 

driftsenheten i løpet av minst de siste seks månedene før det positive resultatet. For dette formål skal det tas kjøttprøver som 

skal undersøkes for forekomst av trikinparasitter ved hjelp av påvisningsmetodene fastsatt i vedlegg I kapittel I og II, 

d)  ved behov og så langt det er mulig, undersøke spredningen av parasittinfestasjon forårsaket av distribusjon av kjøtt fra 

tamsvin som er slaktet i tidsrommet før det positive resultatet, 

e)  underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene, 

f)  ved behov iverksette en epidemiologisk undersøkelse for å klarlegge årsaken til infestasjonen, 

g)  treffe hensiktsmessige tiltak dersom en infestert skrott ikke kan identifiseres på slakteriet, herunder 

i)  øke størrelsen på hver kjøttprøve som tas for undersøkelse av skrottene under mistanke, eller 

ii)  erklære skrottene uegnet til konsum, 

iii)  treffe hensiktsmessige tiltak med sikte på å destruere skrotter under mistanke eller deler av disse samt skrotter som 

reagerer positivt på prøver.  
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3. Etter at en anerkjennelse er tilbakekalt, kan driftsenhetene på nytt bli offisielt anerkjent når de identifiserte problemene er 

løst og vedkommende myndighet anser at kravene fastsatt i vedlegg IV er oppfylt på en tilfredsstillende måte. 

4. Dersom det ved inspeksjon påvises manglende overholdelse av artikkel 9 eller tas prøver med positivt resultat på en 

driftsenhet i et delområde, bør den berørte driftsenheten fjernes fra delområdet inntil kravene igjen overholdes. 

KAPITTEL III 

IMPORT 

Artikkel 13 

Hygienekrav ved import 

1. Kjøtt som inneholder tverrstripet muskulatur av dyrearter som kan være bærere av trikiner, kan bare importeres til 

Unionen dersom det før eksporten er undersøkt for trikiner i samsvar med vilkår som tilsvarer vilkårene fastsatt i artikkel 2 eller 

3, i den tredjestaten der dyrene ble slaktet. 

2. En tredjestat kan bare anvende unntakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 dersom den har underrettet Kommisjonen om 

anvendelsen av unntakene og er oppført for dette formål 

i)  i del 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 for import av levende tamsvin, 

ii)  i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 for import av ferskt kjøtt av tamsvin eller 

iii)  i del 2 i vedlegg II til vedtak 2007/777/EF for import av kjøttprodukter framstilt utelukkende av kjøtt eller kjøttprodukter 

av tamsvin.» 

Artikkel 14 

Dokumenter 

1. I helsesertifikatet for handel med levende tamsvin innenfor Unionen, som angitt i modell 2 i vedlegg F til direktiv 

64/432/EØF, skal den offentlige veterinæren angi at opprinnelsesenheten er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold i samsvar med artikkel 8 i denne forordning. 

2. I helsesertifikatet for import til av tamsvin til Unionen, som angitt i modell POR-X og POR-Y i del 2 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 206/2010, skal den offentlige veterinæren angi at vedkommende myndighet i tredjestaten offisielt har 

anerkjent at opprinnelsesenheten anvender kontrollerte oppstallingsforhold som tilsvarer dem som er fastsatt i vedlegg IV til 

denne forordning. 

3. I veterinærattesten som følger forsendelser av kjøtt beregnet på import til Unionen fra tredjestater, som angitt i modell 

«POR» i del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, skal den offentlige veterinæren inkludere hygieneattestasjonen av 

den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne forordning er gjennomført i kjøttets opprinnelsestredjestat. 

4. I dyrehelse- og hygienesertifikatet som følger forsendelser av bearbeidet kjøtt beregnet på import til Unionen fra 

tredjestater, som angitt i modellen i vedlegg II til vedtak 2000/572/EF, skal den offentlige veterinæren inkludere 

hygieneattestasjonen av den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne forordning er gjennomført i kjøttets 

opprinnelsestredjestat. 

5. I dyrehelse- og hygienesertifikatet som følger forsendelser av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer 

beregnet på import til Unionen fra tredjestater, som angitt i modellen i vedlegg III til vedtak 2007/777/EF, skal den offentlige 

veterinæren inkludere hygieneattestasjonen av den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne forordning er 

gjennomført i kjøttets opprinnelsestredjestat. 
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KAPITTEL IV 

OPPHEVING OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 2075/2005 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 16 

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, 10. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Påvisningsmetoder 

KAPITTEL I 

REFERANSEMETODE FOR PÅVISNING 

Magnetrørermetoden for undersøkelse av samleprøver 

1. Apparatur og reagenser 

a)  Kniv eller saks og pinsett til prøvetaking. 

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

garanti med hensyn til prøvenes sporbarhet. 

c)  En blander med skarp hakkekniv. Dersom prøvene veier mer enn 3 g, må det brukes kjøttkvern med huller på 2–4 mm 

eller saks. Når det gjelder fryst kjøtt eller tunge (etter at hinnen som ikke kan fordøyes, er fjernet), er det nødvendig med 

kjøttkvern, og prøven må være betydelig større. 

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

e)  Koniske skilletrakter av glass på minst 2 liter, helst med sikkerhetskraner av teflon. 

f)  Stativer, ringer og klemmer. 

g)  Siler med ytre diameter på 11 cm og netting i rustfritt stål eller messing med maskevidde på 180 µm. 

h)  Trakter med indre diameter på minst 12 cm, der silene skal settes inn. 

i)  3-liters begerglass. 

j)  Målesylindrer på 50-100 ml, eller sentrifugerør. 

k)  Et trikinoskop med horisontalt bord, eller et stereomikroskop med en lyskilde med gjennomfallende lys nedenfra og 

justerbar lysstyrke. 

l)  Dersom det brukes stereomikroskop, et antall petriskåler med diameter på 9 cm der undersiden er inndelt i 

kontrollkvadrater på 10 × 10 mm ved hjelp av et spisst redskap. 

m)  Dersom det brukes trikinoskop, et larvetellebasseng som er lagd av 3 mm tykke akrylplater, på følgende måte: 

i)  bunnen av bassenget skal være 180 × 40 mm og være inndelt i kvadrater, 

ii)  sidestykkene skal være 230 × 20 mm, 

iii)  endestykkene skal være 40 × 20 mm. Bunnen og endestykkene skal settes inn mellom sidestykkene, slik at det 

dannes to små håndtak i hver ende. Oversiden av bunnstykket skal ligge 7-9 mm over nedre kant av rammen som 

dannes av side- og endestykkene. Delene festes ved hjelp av et lim som egner seg for materialet. 

n)  Aluminiumsfolie. 

o)  25 % saltsyre. 

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

2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), eller stabilisert pepsinløsning med minst 660 enheter/ml i henhold 

til Den europeiske farmakopé. 

q)  Springvann oppvarmet til 46–48 °C.  
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r)  En vekt med en nøyaktighet på 0,1 g. 

s)  10-15-liters metallbakker til oppsamling av den resterende fordøyelsesvæsken. 

t)  Pipetter i forskjellige størrelser (1, 10 og 25 ml) og pipetteholdere. 

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

v)  Hevert til springvann. 

2. Prøvetaking og mengde som skal fordøyes 

a)  Fra hele skrotter av tamsvin skal det tas en prøve på minst 1 g fra en av hovedmusklene i mellomgulvet ved overgangen 

til den senete delen. Det kan brukes en særlig trikintang forutsatt at en nøyaktighet på 1,00-1,15 g kan garanteres. 

Fra avlspurker og -råner skal det tas en større prøve på minst 2 g fra en av hovedmusklene i mellomgulvet ved 

overgangen til den senete delen. 

I mangel av hovedmuskler fra mellomgulvets skal det tas en dobbelt så stor prøve, dvs. 2 g (eller 4 g ved avlspurker og  

-råner) fra ribbeinsdelen eller brystbeinsdelen av mellomgulvet, eller fra tyggemuskelen, tungemuskelen eller 

bukmusklene. 

b)  Fra kjøttstykker skal det tas en prøve på minst 5 g fra tverrstripet muskulatur med lite fett, og om mulig i nærheten av 

bein eller sener. En prøve av samme størrelse skal tas fra kjøtt som ikke er beregnet på å kokes grundig eller behandles 

på andre måter etter slakting. 

c)  Fra fryste prøver skal det tas en prøve på minst 5 g fra tverrstripet muskulatur til analyse. 

Kjøttprøvenes vekt viser til en kjøttprøve som er fri for fett og muskelhinner. Det må vises særlig aktsomhet ved 

prøvetaking av muskelprøver fra tungen for å unngå kontaminering med tungens hinne, som ikke kan nedbrytes, og som 

kan hindre avlesing av bunnfallet. 

3. Framgangsmåte 

I. Komplette samleprøver (100 g prøver samtidig) 

a)  Det tilsettes 16 ± 0,5 ml saltsyre i et 3-liters begerglass som inneholder 2,0 liter springvann oppvarmet til  

46–48 °C. En rørestav plasseres i begerglasset, begerglasset settes på den forvarmede platen, og omrøringen 

påbegynnes. 

b)  10 ± 0,2 g pepsin eller 30 ± 0,5 ml pepsinløsning tilsettes. 

c)  100 g prøver tatt i samsvar med nr. 2 hakkes i blanderen. 

d)  Det hakkede kjøttet legges i et 3-liters begerglass som inneholder vann, pepsin og saltsyre. 

e)  Hakkeinnsatsen i blanderen senkes flere ganger ned i fordøyelsesvæsken i begerglasset, og blanderskålen skylles 

med en liten mengde fordøyelsesvæske for å fjerne alt kjøtt som henger fast. 

f)  Begerglasset dekkes med aluminiumsfolie. 

g)  Magnetrøreren skal innstilles slik at den holder en konstant temperatur på 44–46 °C gjennom hele prosessen. 

Under omrøringen skal fordøyelsesvæsken rotere raskt nok til at det dannes en dyp virvel, men uten at det spruter. 

h)  Fordøyelsesvæsken røres til kjøttpartiklene forsvinner (ca. 30 minutter). Deretter slås magnetrøreren av, og 

fordøyelsesvæsken helles gjennom silen og ned i bunnfellingstrakten. Det kan være nødvendig med lengre 

fordøyelsestid (høyst 60 minutter) ved behandling av visse typer kjøtt (tunge, viltkjøtt osv.). 

i)  Fordøyelsesprosessen anses som tilfredsstillende dersom høyst 5 % av prøvens opprinnelige vekt blir værende 

igjen i silen. 

j)  La fordøyelsesvæsken stå i trakten i 30 minutter.  
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k)  Etter 30 minutter tappes en væskeprøve på 40 ml raskt over i målesylinderen eller sentrifugerøret. 

l)  Fordøyelsesvæsken og annet flytende avfall oppbevares i en bakke til resultatene er ferdig avlest. 

m)  La prøven på 40 ml stå i 10 minutter. 30 ml av supernatanten suges deretter omhyggelig opp for å fjerne de øverste 

lagene, slik at det blir igjen høyst 10 ml. 

n)  De resterende 10 ml av bunnfallet helles over i et larvetellebasseng eller en petriskål. 

o)  Målesylinderen eller sentrifugerøret skylles med høyst 10 ml springvann, som tilsettes til prøven i larve-

tellebassenget eller i petriskålen. Deretter undersøkes prøven med trikinoskop eller stereomikroskop ved 15–20 

gangers forstørrelse. Det er tillatt å bruke andre visualiseringsmetoder, forutsatt at undersøkelse av positive 

kontrollprøver er dokumentert å gi tilsvarende eller bedre resultat enn tradisjonelle visualiseringsmetoder. I alle 

tilfeller av mistenkelige områder eller parasittlignende former skal det brukes kraftigere forstørrelser (60–100 

ganger). 

p)  Fordøyelsesvæskene skal undersøkes så snart de er ferdige. Undersøkelsen skal ikke under noen omstendigheter 

utsettes til neste dag. 

Dersom fordøyelsesvæskene ikke undersøkes i løpet av 30 minutter etter tillagingen, skal de klares på følgende 

måte: Den endelige prøven på 40 ml helles over i en målesylinder, der den hviler i 10 minutter. Deretter fjernes  

30 ml av supernatanten, slik at det blir igjen 10 ml. De resterende 10 ml fylles opp til 40 ml med springvann. Etter 

nok en bunnfellingsperiode på 10 minutter suges 30 ml av supernatanten opp, og de resterende høyst 10 ml helles 

over i en petriskål eller et larvetellebasseng for undersøkelse. Målesylinderen skylles med 10 ml springvann, og 

dette skyllevannet tilsettes til prøven i petriskålen eller larvetellebassenget for undersøkelse. 

Dersom bunnfallet er uklart ved undersøkelsen, helles prøven over i en målesylinder som fylles opp til 40 ml med 

springvann. Deretter følges framgangsmåten beskrevet i dette avsnitt. Framgangsmåten kan gjentas 2–4 ganger til 

væsken er tilstrekkelig klar til at avlesingen blir pålitelig. 

II. Samleprøver på under 100 g 

Om nødvendig kan opptil 15 g tilsettes til en samleprøve på 100 g og undersøkes sammen med disse prøvene i samsvar 

med avsnitt I. Over 15 g må undersøkes som en hel samleprøve. For samleprøver på opptil 50 g kan fordøyelses-

væsken og bestanddelene reduseres til 1 liter vann, 8 ml saltsyre og 5 g pepsin. 

III. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet av undersøkelsen av en samleprøve er positivt eller usikkert, skal det tas en ytterligere prøve på 20 g 

fra hvert svin i samsvar med nr. 2 bokstav a). Prøvene på 20 g fra fem svin undersøkes samlet ved hjelp av metoden 

beskrevet i dette kapittel. På denne måten undersøkes prøver fra 20 grupper, hver på fem svin. 

Dersom det påvises trikiner i en samleprøve fra fem svin, tas en ytterligere prøve på 20 g fra hvert dyr i gruppen, og 

hver prøve undersøkes enkeltvis ved hjelp av metoden beskrevet i dette kapittel. 

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

referanselaboratoriet eller det nasjonale referanselaboratoriet. 

Etter innsamling av parasitter skal positive væsker (fordøyelsesvæske, supernatant, skyllevann osv.) dekontamineres 

ved oppvarming til minst 60 °C. 

IV. Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

Dersom resultatet av undersøkelsen av en samleprøve eller enkeltprøve er positivt eller usikkert, må alt materiale som 

har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål og -kniv, begerglass, rørestav, temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), 

dekontamineres omhyggelig ved å vaskes i varmt vann (65–90 °C). Det anbefales å skylle hver del omhyggelig for å 

fjerne eventuelt rengjøringsmiddel som er brukt ved vaskingen.  
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KAPITTEL II 

LIKEVERDIGE METODER 

A. Mekanisk støttet fordøyelsesmetode for undersøkelse av samleprøver / bunnfellingsmetode 

1. Apparatur og reagenser 

a)  Kniv eller saks til prøvetaking. 

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

likeverdig garanti med hensyn til prøvenes sporbarhet. 

c)  Kjøttkvern eller elektrisk blander. 

d)  En Stomacher laboratorieblander, modell 3 500 Thermo. 

e)  Plastposer som passer til Stomacher-blanderen. 

f)  2-liters koniske skilletrakter, helst med sikkerhetskraner av teflon. 

g)  Stativer, ringer og klemmer. 

h)  Siler med ytre diameter på 11 cm og netting i rustfritt stål eller messing med maskevidde på 180 µm. 

i)  Trakter med indre diameter på minst 12 cm, der silene skal settes inn. 

j)  Målesylindrer på 100 ml. 

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

l)  En vibrator, f.eks. en barbermaskin der hodet er fjernet. 

m)  Et relé som slår seg av og på med intervaller på ett minutt. 

n)  Et trikinoskop med horisontalt bord eller et stereomikroskop med en lyskilde med gjennomfallende lys nedenfra og 

justerbar lysstyrke. 

o)  Et larvetellebasseng og et antall petriskåler med diameter på 9 cm lik dem som er fastsatt i kapittel I nr. 1 bokstav l) 

og m). 

p)  17,5 % saltsyre. 

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

og 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), eller stabilisert pepsinløsning med minst 660 enheter/ml i 

henhold til Den europeiske farmakopé. 

r)  Et antall 10-liters bøtter som skal brukes når det foretas dekontaminering, f.eks. formalinbehandling, av apparaturen 

og av den resterende fordøyelsesvæsken i tilfelle positiv reaksjon. 

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

2. Prøvetaking og mengde som skal fordøyes 

Som fastsatt i kapittel I nr. 2. 

3. Framgangsmåte 

I. Maling 

Når kjøttprøvene males i en kjøttkvern på forhånd, blir fordøyelseskvaliteten bedre. Dersom det brukes en 

elektrisk blander, må den kjøres tre til fire ganger i ca. et sekund hver gang. 

II. Fordøyelsesmetode 

Denne metoden kan omfatte komplette samleprøver (100 g prøver samtidig) eller samleprøver på mindre enn 

100 g.  
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a)  Komplette samleprøver (100 prøver samtidig): 

i)  En dobbel plastpose plasseres i Stomacher 3 500-blanderen, og temperaturen stilles til 40–41 °C. 

ii)  1,5 l vann, forvarmet til 40–41 °C, helles i den innerste plastposen. 

iii)  Vannet i Stomacher-blanderen tilsettes 25 ml 17,5 % saltsyre. 

iv)  Det tilsettes 100 prøver som veier ca. 1 g hver (ved 25-30 °C), og som er tatt fra hver av enkeltprøvene i 

samsvar med nr. 2. 

v)  Til slutt tilsettes 6 g pepsin eller 18 ml pepsinløsning. Denne rekkefølgen må følges nøye for å unngå at 

pepsinet brytes ned. 

vi)  Innholdet i posen behandles i Stomacher-blanderen i 25 minutter. 

vii)  Plastposen tas ut av Stomacher-blanderen, og fordøyelsesvæsken filtreres gjennom silen og ned i et  

3-liters begerglass. 

viii)  Plastposen skylles med ca. 100 ml vann, som deretter brukes til å skylle silen, og som til slutt tilsettes til 

filtratet i begerglasset. 

ix)  Opptil 15 enkeltprøver kan tilsettes til en samleprøve på i alt 100 prøver og undersøkes sammen med 

dem. 

b)  Mindre samleprøver (under 100 prøver) 

i)  En dobbel plastpose plasseres i Stomacher 3 500-blanderen, og temperaturen stilles til 40–41 °C. 

ii)  En fordøyelsesvæske framstilles ved å blande ca. 1,5 l vann og 25 ml 17,5 % saltsyre. Det tilsettes 6 g 

pepsin, og væsken blandes ved en temperatur på 40-41 °C. Denne rekkefølgen må følges nøye for å 

unngå at pepsinet brytes ned. 

iii)  Av fordøyelsesvæsken måles det opp en mengde som tilsvarer 15 ml per gram prøve (til 30 prøver kreves 

det f.eks. en mengde på 30 × 15 ml = 450 ml), og den helles over i den innerste plastposen sammen med 

kjøttprøvene som veier ca. 1 g (ved 25-30 C), og som er tatt fra hver av enkeltprøvene i samsvar med 

nr. 2. 

iv)  Vann med en temperatur på ca. 41 °C helles i den ytre plastposen, slik at den samlede væskemengden i de 

to plastposene blir 1,5 l. Innholdet i posen behandles i Stomacher-blanderen i 25 minutter. 

v)  Plastposen tas ut av Stomacher-blanderen, og fordøyelsesvæsken filtreres gjennom silen og ned i et  

3-liters begerglass. 

vi)  Plastposen skylles med ca. 100 ml vann (ved 25–30 °C), som deretter brukes til å skylle silen og til slutt 

tilsettes til filtratet i begerglasset. 

III. Påvisning av larver ved bunnfelling 

— Fordøyelsesvæsken tilsettes is (300–400 g flakis, skjellis eller knust is), slik at væskemengden blir ca. 2 l. 

Fordøyelsesvæsken røres til isen har smeltet. Ved mindre samleprøver (se avsnitt II bokstav b)) reduseres 

ismengden tilsvarende. 

— Den avkjølte fordøyelsesvæsken helles over i en 2-liters skilletrakt, utstyrt med en vibrator i en ekstra 

klemme. 

— Væsken settes til bunnfelling i 30 minutter, mens bunnfellingstrakten vibreres i intervaller, dvs. ett minutts 

vibrasjon fulgt av ett minutts pause. 

— Etter 30 minutter tappes en prøve på 60 ml av bunnfallet over i en målesylinder på 100 ml (etter bruk skylles 

trakten med et rengjøringsmiddel).  
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— La prøven på 60 ml stå i minst 10 minutter, og deretter suges supernatanten opp, slik at det blir igjen 15 ml 

som skal undersøkes for forekomst av larver. 

— Til oppsuging kan det brukes en engangssprøyte utstyrt med et plastrør. Røret skal ha en slik lengde at 15 ml 

blir værende igjen i målesylinderen når flensen på sprøyten hviler på kanten av sylinderen. 

— De resterende 15 ml helles over i et larvetellebasseng eller i to petriskåler og undersøkes med trikinoskop 

eller stereomikroskop. 

— Målesylinderen skylles med 5-10 ml springvann, og dette skyllevannet tilsettes til prøven. 

— Fordøyelsesvæskene skal undersøkes så snart de er ferdige. Undersøkelsen skal ikke under noen 

omstendigheter utsettes til neste dag. 

Dersom fordøyelsesvæskene ikke er tilstrekkelig klare, eller de ikke undersøkes i løpet av 30 minutter etter 

tillagingen, skal de klares på følgende måte: 

— Den endelige prøven på 60 ml helles over i en målesylinder, der den hviler i 10 minutter. Deretter suges 45 ml 

av supernatanten opp, og de resterende 15 ml fylles opp til 45 ml med springvann. 

— Etter nok en bunnfellingsperiode på 10 minutter suges 30 ml av supernatanten opp, og de resterende 15 ml 

helles over i en petriskål eller et larvetellebasseng for undersøkelse. 

— Målesylinderen skylles med 10 ml springvann, og dette skyllevannet tilsettes til prøven i petriskålen eller 

larvetellebassenget for undersøkelse. 

IV. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet er positivt eller usikkert, får bestemmelsene fastsatt i kapittel I nr. 3 III anvendelse. 

B. Mekanisk støttet fordøyelsesmetode for undersøkelse av samleprøver / filtreringsteknikk 

1. Apparatur og reagenser 

Som fastsatt i avsnitt A nr. 1. 

Tilleggsutstyr: 

a)  En 1-liters Gelman-trakt med filterholder (diameter 45 mm). 

b)  Filterskiver som består av en rund netting i rustfritt stål med en maskevidde på 35 µm (skivens diameter: 45 mm), 

to 1 mm tykke gummiringer (ytre diameter: 45 mm, indre diameter: 38 mm), nettingen plasseres mellom de to 

gummiringene og festes ved hjelp av et tokomponentlim som egner seg for de to materialene. 

c)  En 3-liters erlenmeyerkolbe med et siderør til oppsuging. 

d)  En vannstrålepumpe. 

e)  Plastposer som rommer minst 80 ml. 

f)  Utstyr til forsegling av plastposene. 

g)  Rennilase, styrke 1:150 000 Soxhlet-enheter per gram. 

2. Prøvetaking 

Som fastsatt i kapittel I nr. 2.  
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3. Framgangsmåte 

I. Maling 

Når kjøttprøvene males i en kjøttkvern på forhånd, blir fordøyelseskvaliteten bedre. Dersom det brukes en 

elektrisk blander, må den kjøres tre til fire ganger i ca. et sekund hver gang. 

II. Fordøyelsesmetode 

Denne metoden kan omfatte komplette samleprøver (100 g prøver samtidig) eller samleprøver på mindre enn 

100 g. 

a)  Komplette samleprøver (100 prøver samtidig) 

Se avsnitt A nr. 3 II bokstav a). 

b)  Mindre samleprøver (under 100 prøver) 

Se avsnitt A nr. 3 II bokstav b). 

III. Påvisning av larver ved filtrering 

a)  Fordøyelsesvæsken tilsettes is (300–400 g flakis, skjellis eller knust is), slik at væskemengden blir ca. 2 l. Ved 

mindre samleprøver reduseres ismengden tilsvarende. 

b)  Fordøyelsesvæsken røres til isen har smeltet. La den avkjølte fordøyelsesvæsken stå i ro i minst tre minutter, 

slik at larvene kan rulle seg sammen. 

c)  Gelman-trakten, utstyrt med filterholder og filterskive, monteres på erlenmeyerkolben, som koples til en 

vannstrålepumpe. 

d)  Fordøyelsesvæsken helles over i Gelman-trakten og filtreres. Når filtreringen nærmer seg slutten, kan 

vannstrålepumpen brukes til å suge med, for å få væsken til å passere lettere gjennom filteret. Sugingen må 

stanses rett før filteret blir tørt, dvs. når det er 2–5 ml væske igjen i trakten. 

e)  Når all fordøyelsesvæsken er filtrert, tas filterskiven ut og legges i en plastpose på 80 ml sammen med  

15–20 ml rennilaseløsning. Rennilaseløsningen lages ved å tilsette 2 g rennilase til 100 ml springvann. 

f)  Plastposen forsegles to ganger og plasseres i Stomacher-blanderen mellom den indre og den ytre posen. 

g)  Stomacher-blanderen skal arbeide i tre minutter, enten det dreier seg om en komplett eller en mindre 

samleprøve. 

h)  Etter tre minutter tas plastposen med filterskiven og rennilaseløsningen ut av Stomacher-blanderen og åpnes 

med en saks. Væskeinnholdet helles over i et larvetellebasseng eller en petriskål. Posen skylles med 5-10 ml 

vann, som deretter helles i larvetellebassenget for undersøkelse med trikinoskop, eller i petriskålen for 

undersøkelse med stereomikroskop. 

i)  Fordøyelsesvæskene skal undersøkes så snart de er ferdige. Undersøkelsen skal ikke under noen om-

stendigheter utsettes til neste dag. 

Merk:  Det må aldri brukes filterskiver som ikke er helt rene. Urene skiver må aldri få lov til å tørke ut. 

Filterskiver kan rengjøres ved å legge dem i rennilaseløsning over natten. Før bruk skal de vaskes i 

frisk rennilaseløsning ved hjelp av Stomacher-blanderen. 

IV. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet er positivt eller usikkert, får bestemmelsene fastsatt i kapittel I nr. 3 III anvendelse.  
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C. Automatisk fordøyelsesmetode for undersøkelse av samleprøver på opptil 35 g 

1. Apparatur og reagenser 

a)  Kniv eller saks til prøvetaking. 

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

likeverdig garanti med hensyn til prøvenes sporbarhet. 

c)  En Trichomatic 35®-blander med filtreringsinnsats. 

d)  Saltsyre 8,5 ± 0,5 % vekt. 

e)  Membranfiltre av gjennomsiktig polykarbonat med diameter på 50 mm og porestørrelse på 14 μm. 

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

og 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), eller stabilisert pepsinløsning med minst 660 enheter/ml i 

henhold til Den europeiske farmakopé. 

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

h)  En pinsett med flat spiss. 

i)  Et antall objektglass med en sidelengde på minst 5 cm, eller et antall petriskåler med diameter på minst 6 cm, der 

undersiden er inndelt i kvadrater på 10 × 10 mm ved hjelp av et spisst redskap. 

j)  Et (stereo)mikroskop med gjennomfallende lys (forstørrelse 15–60 ganger) eller et trikinoskop med horisontalt 

bord. 

k)  En bøtte til oppsamling av flytende avfall. 

l)  Et antall 10-liters bøtter som skal brukes når det foretas dekontaminering, f.eks. formalinbehandling, av apparaturen 

og av den resterende fordøyelsesvæsken i tilfelle positiv reaksjon. 

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

2. Prøvetaking 

Som fastsatt i kapittel I nr. 2. 

3. Framgangsmåte 

I. Fordøyelsesmetode 

a)  Blanderen med filtreringsinnsatsen settes opp, og avfallsrøret koples til og føres fram til avfallsbøtten. 

b)  Når blanderen slås på, begynner oppvarmingen. 

c)  Før start åpnes og lukkes bunnventilen, som er plassert under reaksjonskammeret. 

d)  Det tilsettes opptil 35 prøver som veier ca. 1 g hver (ved 25–30 °C), og som er tatt fra hver av enkeltprøvene i 

samsvar med nr. 2. Store stykker av sener og bindevev må fjernes, ettersom de kan føre til at membranfilteret 

tetter seg. 

e)  Hell i vann opp til kanten av et væskekammer (på ca. 400 ml) som er koplet til blanderen. 

f)  Hell ca. 30 ml saltsyre (8,5 %) opp til kanten av det mindre væskekammeret som er koplet til blanderen. 

g)  Plasser et membranfilter under grovfilteret i filterholderen i filtreringsinnsatsen. 

h)  Til slutt tilsettes 7 g pepsin eller 21 ml pepsinløsning. Denne rekkefølgen må følges nøye for å unngå at 

pepsinet brytes ned.  
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i)  Steng lokkene til reaksjons- og væskekamrene. 

j)  Velg fordøyelsestid. Velg kort fordøyelsestid (5 minutter) for svin i vanlig slaktealder og utvidet 

fordøyelsestid (8 minutter) for andre prøver. 

k)  Når det trykkes på startknappen på blanderen, starter prosessen med blanding og fordøyelse automatisk, 

etterfulgt av filtrering. Etter 10-13 minutter er prosessen ferdig og stanser automatisk. 

l)  Lokket til reaksjonskammeret åpnes etter at det er kontrollert at kammeret er tømt. Dersom det er skum eller 

rester av fordøyelsesvæske i kammeret, gjentas prosessen i samsvar med avsnitt V. 

II. Påvisning av larver 

a)  Ta av filterholderen, og overfør membranfilteret til et objektglass eller en petriskål. 

b)  Membranfilteret undersøkes ved hjelp av et (stereo)mikroskop eller et trikinoskop. 

III. Rengjøring av utstyret 

a)  Dersom resultatet er positivt, fylles reaksjonskammeret i blanderen to tredels fullt med kokende vann. Vanlig 

springvann helles i det tilkoplede væskekammeret til den nedre nivåføleren er dekket. Det automatiske 

rengjøringsprogrammet gjennomføres. Dekontaminer filterholderen og øvrig utstyr, f.eks. med formalin. 

b)  Ved arbeidsdagens slutt fylles væskekammeret i blanderen med vann, og det kjøres et standardprogram. 

IV. Bruk av membranfiltre 

Hvert membranfilter av polykarbonat kan brukes høyst fem ganger. Filteret skal snus før det brukes neste gang. 

Dessuten skal filteret hver gang det har vært brukt, undersøkes for eventuelle skader som kan gjøre det uegnet til 

ytterligere bruk. 

V. Metode som skal brukes når fordøyelsen er ufullstendig og filtreringen ikke kan gjennomføres 

Når den automatiske prosessen i blanderen er gjennomført i samsvar med avsnitt I, åpnes lokket til reaksjons-

kammeret, og det kontrolleres om det er skum eller væske igjen i kammeret. Dersom dette er tilfellet, utføres 

følgende punkter: 

a)  Steng bunnventilen under reaksjonskammeret. 

b)  Ta av filterholderen, og overfør membranfilteret til et objektglass eller en petriskål. 

c)  Legg et nytt membranfilter i filterholderen, og sett filterholderen på plass. 

d)  Fyll vann i væskekammeret i blanderen til den nedre nivåføleren er dekket. 

e)  Kjør det automatiske rengjøringsprogrammet. 

f)  Når rengjøringsprogrammet er ferdig, åpnes lokket til reaksjonskammeret, og det kontrolleres om det finnes 

væske igjen i kammeret. 

g)  Dersom kammeret er tomt, tas filterholderen av, og membranfilteret overføres ved hjelp av en pinsett til et 

objektglass eller en petriskål. 

h)  De to membranfiltrene undersøkes i samsvar med avsnitt II. Dersom filtrene ikke kan undersøkes, gjentas hele 

fordøyelsesprosessen med utvidet fordøyelsestid i samsvar med avsnitt I. 

VI. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet er positivt eller usikkert, får bestemmelsene fastsatt i kapittel I nr. 3 III anvendelse.  
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D. Magnetrørermetode for undersøkelse av samlet fordøyelsesprøve ved filtreringsteknikk og påvisning av larver ved 

en lateksagglutinasjonstest 

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

1. Apparatur og reagenser 

a)  Kniv eller saks og pinsett til prøvetaking. 

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

likeverdig garanti med hensyn til prøvenes sporbarhet. 

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

2–4 mm eller saks. Når det gjelder fryst kjøtt eller tunge (etter at hinnen som ikke kan fordøyes, er fjernet), er det 

nødvendig med kjøttkvern, og prøven må være betydelig større. 

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

e)  3-liters begerglass. 

f)  Siler med ytre diameter på 11 cm og netting i rustfritt stål eller messing med maskevidde på 180 µm. 

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

h)  Vakuumpumpe. 

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

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

k)  Aluminiumsfolie. 

l)  25 % saltsyre. 

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

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

660 enheter/ml i henhold til Den europeiske farmakopé. 

n)  Springvann oppvarmet til 46–48 °C. 

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

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

tinasjonstesten og pipetteholdere. 

q)  Filtre i nylon med maskevidde på 20 µm og en diameter som passer til filtreringssystemet. 

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

s)  15-ml erlenmeyerkolber. 

t)  En pistill med konisk spiss av teflon eller stål som passer i erlenmeyerkolbene. 

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

v)  Lateksagglutinasjonsplate fra Trichin-L-antigenprøvesettet validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

w)  Bufferløsning med konserveringsmiddel (prøveløsning) fra Trichin-L-antigenprøvesettet validert under kode  

nr. EURLP_D_001/2011.  
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x)  Bufferløsning supplert med konserveringsmiddel (negativ kontroll) fra Trichin-L-antigenprøvesettet validert under 

kode nr. EURLP_D_001/2011. 

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

antigenprøvesettet validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

z)  Bufferløsning med polystyrenpartikler overtrukket med antistoffer supplert med konserveringsmiddel (latekskuler) 

fra Trichin-L-antigenprøvesettet validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

aa)  Engangspinner. 

2. Prøvetaking 

Som fastsatt i kapittel I nr. 2. 

3. Framgangsmåte 

I. For komplette samleprøver (100 g prøver samtidig) 

a)  Det tilsettes 16 ± 0,5 ml 25 % saltsyre (sluttkonsentrasjon 0,2 %) i et 3-liters begerglass som inneholder 

2,0 liter ± 200 ml springvann oppvarmet til 46–48 °C. En rørestav plasseres i begerglasset, begerglasset settes 

på den forvarmede platen, og omrøringen påbegynnes. 

b)  10 ± 1 g pepsin i pulverform (eller 30 ± 3 ml pepsinløsning) tilsettes. 

c)  100-115 g prøver tatt i samsvar med nr. 2 hakkes i blanderen med 150 ± 15 ml forvarmet fordøyelsesbuffer. 

d)  Det hakkede kjøttet legges i et 3-liters begerglass som inneholder vann, pepsin og saltsyre. 

e)  Hakkeinnsatsen i blanderen senkes flere ganger ned i fordøyelsesvæsken i begerglasset, og blanderskålen 

skylles med en liten mengde fordøyelsesvæske for å fjerne alt kjøtt som henger fast. 

f)  Begerglasset dekkes med aluminiumsfolie. 

g)  Magnetrøreren skal innstilles slik at den holder en konstant temperatur på 44–46 °C gjennom hele prosessen. 

Under omrøringen skal fordøyelsesvæsken rotere raskt nok til at det dannes en dyp virvel, men uten at det 

spruter. 

h)  Fordøyelsesvæsken røres til kjøttpartiklene forsvinner (ca. 30 minutter). Deretter slås magnetrøreren av, og 

fordøyelsesvæsken helles gjennom silen og ned i bunnfellingstrakten. Det kan være nødvendig med lengre 

fordøyelsestid (høyst 60 minutter) ved behandling av visse typer kjøtt (tunge, viltkjøtt osv.). 

i)  Fordøyelsesprosessen anses som tilfredsstillende dersom høyst 5 % av prøvens opprinnelige vekt blir værende 

igjen i silen. 

j)  Nylonfilteret med maskevidde på 20 µm plasseres på filterholderen. Ståltrakten festes i filterholderen ved 

hjelp av låsesystemet, og stålsilen med maskevidde på 180 µm plasseres på trakten. Vakuumpumpen koples til 

filterstøtten og metall- eller plastbeholderen, for å samle opp fordøyelsesvæsken. 

k)  Magnetrøreren slås av, og fordøyelsesvæsken helles gjennom silen ned i filtreringstrakten. Begerglasset 

skylles med ca. 250 ml varmt vann. Skyllevæsken helles gjennom filtreringsstativet etter vellykket filtrering 

av fordøyelsesvæsken. 

l)  Filteret løftes opp ved å holde det i kanten med tangen. Filteret brettes minst fire ganger og plasseres i den 

koniske kolben på 15 ml. Den konisk kolben som velges, må passe til pistillen.  
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m)  Filteret trykkes mot bunnen av den koniske kolben på 15 ml ved hjelp av pistillen, og deretter presses filteret 

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

anvisninger, føres fram og tilbake ca. 20 ganger. 

n)  0,5 ± 0,01 ml av prøveløsningen pipetteres over til den koniske kolben på 15 ml, og filteret jevnes ut med 

pistillen ved at denne forsiktig føres fram og tilbake i ca. 30 sekunder, idet brå bevegelser unngås for å unngå 

sprut, etter produsentens anvisninger. 

o)  Alle prøver, den negative kontrollen og den positive kontrollen, fordeles med pipette på de forskjellige feltene 

på agglutinasjonsplaten etter produsentens anvisninger. 

p)  Latekskulene pipetteres ned i hvert felt på agglutinasjonsplaten etter produsentens anvisninger, uten at de 

kommer i kontakt med prøven/prøvene og kontrollene. Latekskulene i hvert felt blandes deretter ved hjelp av 

en engangspinne til den ensartede væsken dekker hele feltet. 

q)  Agglutinasjonsplaten plasseres på 3D-risteapparatet og ristes i 10 ± 1 minutter etter produsentens anvisninger. 

r)  Etter tidsrommet angitt i produsentens anvisninger stanses ristingen, agglutinasjonsplaten plasseres på en plan 

flate, og resultatene av reaksjonen avleses umiddelbart, etter produsentens anvisninger. Ved en positiv prøve 

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

kuler. 

II. Samleprøver på mindre enn 100 g som angitt i kapittel I nr. 3 II. 

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

III. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve er positivt eller usikkert, skal det 

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

svin samles og undersøkes ved hjelp av metoden beskrevet i avsnitt I. På denne måten skal prøver fra 20 grupper à 

fem svin undersøkes. 

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

prøver på 20 g fra det enkelte svin i gruppen, og hver prøve skal undersøkes separat ved hjelp av metoden 

beskrevet i avsnitt I. 

Når en undersøkelse med lateksagglutinasjon gir et positivt eller usikkert resultat, må minst 20 g svinemuskel 

sendes til det nasjonale referanselaboratoriet for bekreftelse ved hjelp av en av metodene beskrevet i kapittel I. 

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

referanselaboratoriet eller det nasjonale referanselaboratoriet. 

Etter innsamling av parasitter skal væsker med positive funn dekontamineres ved oppvarming til minst 60 °C. 

IV. Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve eller enkeltprøve er positivt eller 

usikkert, må alt materiale som har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål og -kniv, pistill, begerglass, rørestav, 

temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), dekontamineres omhyggelig ved å dyppes i varmt vann (65–90 °C) 

i noen sekunder. Kjøttrester eller inaktiverte larver som måtte være igjen på overflaten, kan fjernes med en ren 

svamp og springvann. Om nødvendig kan noen dråper rengjøringsmiddel tilsettes for å avfette utstyret. Det 

anbefales deretter å skylle hver del omhyggelig for å fjerne alle rester av rengjøringsmiddelet. 
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E. Undersøkelse med kunstig fordøyelse for in vitro-påvisning av trikinlarver i kjøttprøver, PrioCHECK® Trichinella 

AAD Kit 

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

PrioCHECK® Trichinella AAD Kit skal brukes i samsvar med bruksanvisningen for settet ved hjelp av skilletrakter (Lenz 

NS 29/32) og et reagensglass på 80 ml. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Frysebehandling 

A. Frysebehandlingsmetode 1 

a)  Kjøtt som allerede er fryst når det bringes inn, skal fortsatt holdes fryst. 

b)  Det tekniske utstyret og energitilførselen til fryserommet skal sikre at den foreskrevne temperaturen nås svært raskt og 

opprettholdes i hele rommet og i alle deler av kjøttet. 

c)  All isolerende emballasje skal fjernes før innfrysing, men ikke fra kjøtt som allerede har nådd den foreskrevne 

temperaturen i alle deler når det plasseres i fryserommet, eller fra kjøtt som er pakket slik at emballasjen ikke hindrer at 

kjøttet når den foreskrevne temperaturen i løpet av det angitte tidsrommet. 

d)  I fryserommet skal partiene oppbevares atskilt og innelåst. 

e)  For hvert parti skal det noteres dato og klokkeslett for plassering i fryserommet. 

f)  Temperaturen i fryserommet skal være minst –25 °C. Den skal måles med kalibrerte termoelektriske instrumenter og 

registreres fortløpende. Den skal ikke måles direkte i strømmen av kaldluft. Instrumentene skal oppbevares innelåst. 

Temperaturdiagrammene skal påføres de relevante dataene fra importkontrolljournalen samt dato og klokkeslett da 

frysebehandlingen begynte og ble avsluttet, og de skal oppbevares i ett år. 

g)  Kjøtt med diameter eller tykkelse på opptil 25 cm skal fryses sammenhengende i minst 240 timer, og kjøtt med 

diameter eller tykkelse på mellom 25 og 50 cm skal fryses sammenhengende i minst 480 timer. Denne frysebehand-

lingen kan ikke benyttes på kjøtt med større diameter eller tykkelse. Frysetiden skal beregnes fra tidspunktet da 

temperaturen angitt i bokstav f) er oppnådd i fryserommet. 

B. Frysebehandlingsmetode 2 

De alminnelige bestemmelsene i bokstav a)–e) under metode 1 skal overholdes, og følgende kombinasjoner av tid og 

temperatur skal anvendes: 

a)  Kjøttstykker med en diameter eller tykkelse på opptil 15 cm skal fryses etter en av disse kombinasjonene av tid og 

temperatur: 

— 20 dager ved –15 °C, 

— 10 dager ved –23 °C, 

— 6 dager ved –29 °C. 

b)  Kjøttstykker med en diameter eller tykkelse på mellom 15 cm og 50 cm skal fryses etter en av disse kombinasjonene av 

tid og temperatur: 

— 30 dager ved –15 °C, 

— 20 dager ved –25 °C, 

— 12 dager ved –29 °C. 

Temperaturen i fryserommet skal ikke være høyere enn den valgte inaktiveringstemperaturen. Den skal måles med 

kalibrerte termoelektriske instrumenter og registreres fortløpende. Den skal ikke måles direkte i strømmen av kaldluft. 

Instrumentene skal oppbevares innelåst. Temperaturdiagrammene skal påføres de relevante dataene fra importkontroll-

journalen samt dato og klokkeslett da frysebehandlingen begynte og ble avsluttet, og de skal oppbevares i ett år. 

Dersom det brukes frysetunneler og framgangsmåtene beskrevet i avsnitt A og B ikke følges nøye, skal den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet at den alternative 

metoden effektivt dreper trikinparasitter i svinekjøtt. 
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C. Frysebehandlingsmetode 3 

Behandlingen består av kommersiell frysetørking eller frysing av kjøtt med en angitt kombinasjon av tid og temperatur og 

med kontroll av kjøttstykkets kjernetemperatur. 

a)  De alminnelige bestemmelsene i bokstav a)–e) i avsnitt A (metode 1) skal overholdes, og følgende kombinasjoner av tid 

og temperatur skal anvendes: 

— 106 timer ved –18 °C, 

— 82 timer ved –21 °C, 

— 63 timer ved –23,5 °C, 

— 48 timer ved –26 °C, 

— 35 timer ved –29 °C, 

— 22 timer ved –32 °C, 

— 8 timer ved –35 °C, 

— 1/2 time ved –37 °C. 

b)  Temperaturen skal måles med kalibrerte termoelektriske instrumenter og registreres fortløpende. Termometerets 

målesonde skal plasseres i midten av et kjøttstykke som ikke er mindre enn det tykkeste kjøttstykket som skal innfryses. 

Dette kjøttstykket plasseres på det ugunstigste stedet i fryserommet, ikke nær kjøleutstyret eller direkte i strømmen av 

kaldluft. Instrumentene skal oppbevares innelåst. Temperaturdiagrammene skal påføres datanumrene fra import-

kontrolljournalen samt dato og klokkeslett da frysebehandlingen begynte og ble avsluttet, og de skal oppbevares i ett år. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Undersøkelse av andre dyr enn svin 

Hestekjøtt, kjøtt fra viltlevende vilt og annet kjøtt som kan inneholde trikinparasitter, skal undersøkes i samsvar med en av 

fordøyelsesmetodene beskrevet i vedlegg I kapittel I eller II, med følgende endringer: 

a)  Det skal tas prøver på minst 10 g fra tunge- eller tyggemusklene hos hester og fra forbein, tunge eller mellomgulv hos 

villsvin. 

b)  Når det gjelder hester der disse musklene mangler, skal det tas en større prøve fra mellomgulvets hovedmuskler ved 

overgangen til den senete delen. Muskelen skal være fri for bindevev og fett. 

c)  En prøve på minst 5 g fordøyes etter referansemetoden for påvisning beskrevet i vedlegg I kapittel I eller en likeverdig 

metode beskrevet i kapittel II. For hver fordøyelsesmetode må den samlede vekten av muskel til undersøkelse ikke 

overstige 100 g for metoden beskrevet i kapittel I og metode A og B beskrevet i kapittel II, og ikke overstige 35 g for 

metode C beskrevet i kapittel II. 

d)  Ved positivt resultat skal det tas en ny prøve på 50 g til en etterfølgende uavhengig undersøkelse. 

e)  Med forbehold for reglene for vern av dyrearter skal alt kjøtt av andre viltlevende dyr enn villsvin, for eksempel bjørner, 

kjøttetende pattedyr (herunder havpattedyr) og krypdyr, undersøkes ved at det tas prøver på 10 g muskelvev fra de stedene 

der parasittene typisk finnes, eller større prøver dersom disse stedene ikke er tilgjengelige. Stedene der parasittene typisk 

finnes, er følgende: 

i)  hos bjørner: mellomgulv, ytre tyggemuskel og tunge, 

ii)  hos hvalrosser: tunge, 

iii)  hos krokodiller: ytre tyggemuskel, vingemuskler og interkostal muskulatur, 

iv)  hos fugler: hodemuskulatur (f.eks. tyggemusklene og halsmusklene). 

f)  Fordøyelsestiden må være lang nok til å sikre tilstrekkelig fordøyelse av vevet fra disse dyrene, men må ikke overstige  

60 minutter. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

KAPITTEL I 

OFFISIELL ANERKJENNELSE AV AT EN DRIFTSENHET ELLER ET DELOMRÅDE ANVENDER KONTROLLERTE OPPS-

TALLINGSFORHOLD 

A. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal oppfylle følgende krav for å få driftsenheter offisielt anerkjent: 

a)  Den driftsansvarlige skal ha tatt alle praktiske forholdsregler med hensyn til oppføring og vedlikehold av bygninger 

med sikte på å hindre at gnagere, andre typer pattedyr og kjøttetende fugler får adgang til bygningene der dyrene holdes. 

b)  Den driftsansvarlige skal på en effektiv måte følge et program for skadedyrbekjempelse, særlig overfor gnagere, for å 

hindre at svinene blir infestert. Den driftsansvarlige skal føre et register over programmet på en måte som oppfyller 

vedkommende myndigheters krav. 

c)  Den driftsansvarlige skal sørge for at alle fôrvarer kommer fra et anlegg som produserer fôrvarer i samsvar med 

prinsippene omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(1). 

d)  Den driftsansvarlige skal oppbevare fôr beregnet på arter som er mottakelige for trikiner, i lukkede siloer eller andre 

beholdere som gnagere ikke kan trenge inn i. Alt annet fôr skal være varmebehandlet eller produsert og oppbevart på en 

måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav. 

e)  Den driftsansvarlige skal sikre at døde dyr samles inn, identifiseres og transporteres uten unødig opphold i samsvar med 

artikkel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

f)  Dersom det ligger en fyllplass i nærheten av driftsenheten, skal den driftsansvarlige underrette vedkommende 

myndighet. Deretter skal vedkommende myndighet vurdere den aktuelle risikoen og avgjøre om driftsenheten skal 

anerkjennes for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

g)  Den driftsansvarlige skal sørge for at tamsvinene identifiseres, slik at hvert enkelt dyr kan spores tilbake til 

driftsenheten. 

h)  Den driftsansvarlige skal sørge for at tamsvin innføres til driftsenheten bare dersom de har sin opprinnelse i og kommer 

fra driftsenheter som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

i)  Ingen av tamsvinene får oppholde seg utendørs med mindre den driftsansvarlige gjennom en risikoanalyse kan 

godtgjøre overfor vedkommende myndighet at tidsrommet, anlegget og forholdene ved opphold utendørs ikke 

innebærer noen fare for at trikiner innføres til driftsenheten. 

j)  Ingen avls- eller produksjonsdyr av svin, som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i direktiv 64/432/EØF, er etter å ha 

forlatt opprinnelsesenheten blitt lesset av på en oppsamlingssentral, som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i direktiv 

64/432/EØF, med mindre oppsamlingssentralen oppfyller kravene i bokstav a)–i) og alle tamsvin som samles for å 

utgjøre sendinger på oppsamlingssentralen, har sin opprinnelse i og kommer fra driftsenheter som er offisielt anerkjent 

for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, eller fra offisielt anerkjente delområder. 

B. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, skal 

underrette vedkommende myndighet dersom et av kravene fastsatt i del A ikke lenger er oppfylt, eller dersom det har 

oppstått andre endringer som kan påvirke driftsenhetens status. 

C. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan anerkjenne en driftsenhet eller en kategori av driftsenheter bare dersom 

de har kontrollert at kravene fastsatt i del A er oppfylt. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 
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KAPITTEL II 

RAPPORTERING OM TRIKINSITUASJONEN 

a)  Antall tilfeller (importerte og stedegne) av trikiner hos mennesker, herunder epidemiologiske data, skal rapporteres i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2000/96/EF. 

b)  Antall undersøkelser og resultatene av trikinundersøkelsene av tamsvin, villsvin, hester, vilt og eventuelle andre 

mottakelige dyr skal framlegges i samsvar med vedlegg IV til direktiv 2003/99/EF. Data om tamsvin skal minst inneholde 

særskilte opplysninger om 

i)  undersøkelser av dyr som er oppdrettet under kontrollerte oppstallingsforhold, 

ii)  undersøkelser av avlspurker og -råner og oppfôringssvin. 

 _____  

VEDLEGG V 

Opphevet forordning med liste over endringer 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60) 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1665/2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 46) 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/2007 (EUT L 281 av 25.10.2007, s. 19). 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2011 (EUT L 287 av 4.11.2011, s. 23) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014 (EUT L 69 av 8.3.2014, s. 85) 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1114/2014 (EUT L 302 av 22.10.2014, s. 46) 
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 2075/2005 Denne forordning 

Artikkel 1–5 Artikkel 1–5 

Artikkel 6 nr. 1 innledende tekst Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) — 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 7–13 Artikkel 7–13 

Artikkel 15 Artikkel 14 

Artikkel 16 — 

— Artikkel 15 

Artikkel 17 første ledd Artikkel 16 

Artikkel 17 annet ledd — 

Vedlegg I kapittel I Vedlegg I kapittel I 

Vedlegg I kapittel II Vedlegg I kapittel II 

Vedlegg I kapittel III — 

Vedlegg II, III og IV Vedlegg II, III og IV 

— Vedlegg V 

— Vedlegg VI 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1474 

av 27. august 2015 

om bruk av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra skrotter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Rådsdirektiv 98/83/EF(2) har som formål å beskytte menneskers helse mot de skadelige virkningene av enhver 

forurensing av drikkevann ved å sikre vannets hygieniske kvalitet og renhet. I del A og B i vedlegg I til nevnte direktiv 

fastsettes de mikrobiologiske og kjemiske parametrene som drikkevann skal overholde. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(3) fastsettes alminnelige regler for næringsmiddelhygiene 

som gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, der det tas særlig hensyn til prinsippet om allmenn 

gjennomføring av framgangsmåter som bygger på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP). 

3)  I forordning (EF) nr. 852/2004 defineres «drikkevann» som vann som oppfyller minstekravene fastsatt i rådsdirektiv 

98/83/EF. 

4)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse som 

gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Det fastsettes i nevnte forordning at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak ikke skal bruke andre stoffer enn drikkevann til å fjerne forurensning fra overflaten av produkter 

av animalsk opprinnelse, med mindre bruken av stoffet er godkjent i samsvar med forordningen. 

5)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(4) fastsettes særlige regler for organiseringen av den 

offentlige kontrollen av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, bl.a. at kontrollen skal omfatte revisjon 

av god hygienepraksis og HACCP-baserte framgangsmåter. 

6)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(5) fastsettes mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt 

de gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når de gjennomfører de 

allmenne og særlige hygienetiltakene nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004. 

7)  Den 30. september 2010 vedtok Vitenskapsgruppen for biologiske farer under Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved og virkningen av å bruke resirkulert 

varmtvann til dekontaminering av skrotter(6). 

8)  I sin uttalelse konkluderer EFSA med at resirkulert varmtvann er like effektivt som varmt drikkevann når det gjelder å 

redusere mikrobiologisk overflateforurensning, og ved bruk anses de viktigste relevante risikoene for å være de 

mikrobiologiske risikoene forbundet med visse varmebestandige bakteriesporer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 28.8.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 7. 

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

(2) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(6) EFSA Journal 2010;8(9):1827. 

2018/EØS/76/07 
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9)  Disse risikoene kan holdes under kontroll ved å sørge for at det resirkulerte varmtvannet varmes opp med visse 

minstekrav til temperatur/tid og tilføres nytt vann, for å sikre at de mikrobiologiske og kjemiske parametrene overholder 

kravene til drikkevann fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004, og dermed at det ikke er større risiko forbundet med 

resirkulert varmtvann enn med varmt drikkevann. 

10)  EFSA identifiserer og fastsetter dessuten HACCP-kriterier for å oppnå den forventede virkningen av å bruke resirkulert 

varmtvann og holde de mulige risikoene under kontroll. Disse kriteriene omfatter bl.a. en forpliktelse for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak til å samle inn data om forekomst og potensiell akkumulering av visse 

bakteriesporer i det resirkulerte varmtvannet som brukes til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra skrotter. 

11)  På bakgrunn av EFSAs uttalelse og tatt i betraktning at resirkulert varmtvann kan være ytterligere et middel til å nå 

målene med forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 2073/2005, og at bruk av 

slikt vann kan ha en tilleggsverdi av miljømessige grunner og med tanke på energiøkonomisering, bør det tillates at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bruker resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning 

fra skrotter. 

12)  Bruk av resirkulert varmtvann må imidlertid ikke berøre den driftsansvarliges plikt til å overholde kravene i 

unionsregelverket om næringsmiddelhygiene, som fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) 

nr. 854/2004 og (EF) nr. 2073/2005. Slik bruk bør integreres i HACCP-baserte systemer og på ingen måte anses som en 

erstatning for god og hygienisk slaktepraksis eller gode driftsrutiner, eller som et alternativ til å overholde kravene i 

nevnte forordninger. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan bruke resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra 

skrotter i samsvar med de vilkårene for bruk som er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Del I – Vilkår for bruk av resirkulert varmtvann til å fjerne mikrobiologisk overflateforurensning fra skrotter 

1.  Det resirkulerte varmtvannet skal framstilles ved oppvarming og resirkulering av drikkevann i et lukket og atskilt system. 

2.  Det resirkulerte varmtvannet skal 

a)  varmes opp med visse minstekrav til temperatur/tid før det brukes på skrotter, for å sikre at de mikrobiologiske 

parametrene for drikkevann overholdes, 

b)  tilføres nytt vann med passende hyppighet, om nødvendig med avskumming av grove partikler, filtrering og tilsetting 

av drikkevann, for å sikre at de kjemiske parametrene for drikkevann overholdes. 

3.  Det resirkulerte varmtvannet skal bare brukes på hele eller halve skrotter av tamme hov- og klovdyr og av oppdrettsvilt, og 

under kontrollerte og verifiserte forhold. 

4.  Det resirkulerte varmtvannet skal ikke brukes på skrotter med synlig fekal forurensning. 

5.  Bruken av resirkulert varmtvann skal ikke medføre noen ugjenkallelig fysisk endring av kjøttet. 

6.  Bruken av resirkulert varmtvann på skrotter skal skje før skrottene plasseres i kjøle- eller fryserom. 

7.  Vilkårene i nr. 2 og 3 i denne del skal integreres i de framgangsmåtene som bygger på prinsippene om fareanalyse og 

kritiske kontrollpunkter (HACCP), som minst omfatter kriteriene fastsatt i del II. 

Del II – Minstekriterier og kontrollparametrer for HACCP 

1.  Prøvetaking av skrotter for å vurdere overholdelse slik det er definert i forordning (EF) nr. 2073/2005, skal gjennomføres 

før det brukes resirkulert varmtvann på skrotter. 

2.  Oppvarmingen med visse minstekrav til temperatur/tid av resirkulert vann før det brukes på skrotter, skal overvåkes 

kontinuerlig ved hjelp av instrumentmålinger samt dokumenteres og registreres. 

3.  Det skal verifiseres regelmessig gjennom vannanalyser samt dokumenteres og registreres at det resirkulerte vannet som 

brukes på skrotter, overholder de mikrobiologiske og kjemiske parametrene som er fastsatt for drikkevann. 

4.  Det skal verifiseres gjennom regelmessig overvåking samt dokumenteres og registreres at det resirkulerte vannet som 

brukes på skrotter, overholder den indikatorparameteren for Clostridium perfringens som er fastsatt for drikkevann. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1761 

av 1. oktober 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums  

rapporter og gebyrer samt laboratoriene oppført i vedlegg II(*) 

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 7 nr. 4 første ledd og artikkel 21 tredje ledd, 

etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsettes framgangsmåten for godkjenning av omsetning og bruk av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer. I henhold til forordningen skal alle som søker om godkjenning av et tilsetningsstoff i 

fôrvarer eller av en ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, inngi en søknad i samsvar med nevnte forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005(2) fastsattes nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1831/2003 med hensyn til søknader om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer eller av en ny bruk av et 

tilsetningsstoff i fôrvarer, og med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver. 

3) I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 378/2005 er det fastsatt at Fellesskapets referanselaboratorium for hver søknad om 

godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer skal framlegge en fullstendig vurderingsrapport for Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Det gjøres unntak fra kravet om å framlegge en 

vurderingsrapport for søknader om godkjenning av en ny bruk av et tilsetningsstoff eller om endring av vilkårene for en 

eksisterende godkjenning, forutsatt at de foreslåtte vilkårene for den nye bruken eller for endringen av 

godkjenningsvilkårene faller innenfor anvendelsesområdet for den analysemetoden som tidligere er framlagt i samsvar 

med kravene fastsatt i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(3), og som allerede er vurdert. Dessuten er 

det fastsatt i artikkel 4 i nevnte forordning at Fellesskapets referanselaboratorium skal kreve et gebyr av søkerne for 

inngivelse av søknader om godkjenning. Det gjøres unntak når det ikke kreves prøver, og når Fellesskapets 

referanselaboratorium ikke behøver å utstede en rapport, ettersom analysemetoden allerede er vurdert. Søknader om 

fornyelse av godkjenninger av tilsetningsstoffer omfattes imidlertid ikke av disse unntakene. 

4) Erfaringen har vist at unntakene fra kravene om vurderingsrapporter og søknadsgebyrer bør utvides til også å omfatte 

søknader om fornyelse av godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Artikkel 5 i og vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 378/2005 bør derfor endres. 

5) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 378/2005 inneholder en liste over nasjonale referanselaboratorier som bistår 

Fellesskapets referanselaboratorium i dets plikter og oppgaver. Flere medlemsstater har underrettet Kommisjonen om 

endringer når det gjelder deres nasjonale referanselaboratorier som inngår i gruppen av slike, fordi andre laboratorier er 

utpekt for formålet, eller fordi laboratorienes navn eller adresse er endret. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 378/2005 

bør derfor endres. 

6) 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 257 av 2.10.2015, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 av 4. mars 2005 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i forbindelse med søknader om godkjenning 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 378/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 5 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Det skal ikke kreves vurderingsrapport for 

a)  søknader inngitt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder en ny bruk av et 

tilsetningsstoff i fôrvarer, når de foreslåtte vilkårene for omsetning av tilsetningsstoffet for den nye bruken faller 

innenfor anvendelsesområdet for analysemetoden som tidligere er framlagt i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 429/2008, og som allerede er blitt vurdert av Fellesskapets referanselaboratorium, 

b)  søknader inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder endring av vilkårene for 

en eksisterende godkjenning, når den foreslåtte endringen eller de nye vilkårene for omsetning av tilsetningsstoffet 

faller innenfor anvendelsesområdet for analysemetoden som tidligere er framlagt i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 429/2008, og som allerede er blitt vurdert av Fellesskapets referanselaboratorium. 

c)  søknader inngitt i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder fornyelse av en eksisterende 

godkjenning, når vilkårene for omsetning av tilsetningsstoffet faller innenfor anvendelsesområdet for analysemetoden 

som tidligere er framlagt i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 429/2008, og som allerede er blitt 

vurdert av Fellesskapets referanselaboratorium. 

Uten hensyn til nr. 4 kan Kommisjonen, Fellesskapets referanselaboratorium eller Myndigheten på grunnlag av berettigede 

faktorer som er relevante for søknaden, finne det nødvendig at det foretas en ny vurdering av analysemetodene. I så fall skal 

Fellesskapets referanselaboratorium underrette søkeren om dette.» 

2)  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

3)  I vedlegg IV skal nr. 5 under overskriften «Satser i henhold til type søknad om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer, i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003» lyde: 

«5.  Fornyelse av en godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003): 

— Gebyr = komponent 2 = 4 000 euro 

— Når artikkel 5 nr. 4 bokstav c) får anvendelse: Gebyr = 0 euro» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Fellesskapets referanselaboratorium og gruppen av nasjonale referanselaboratorier, som nevnt i artikkel 6 nr. 2 

FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM 

Europakommisjonens felles forskningssenter. Institutt for referansematerialer og -målinger. Geel, Belgia. 

MEDLEMSSTATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER 

Belgique/België 

— Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV); 

— Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol; 

— Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux. 

Česká republika 

— Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha. 

Danmark 

— Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk); 

— Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk). 

Deutschland 

— Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim; 

— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer; 

— Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen; 

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena. 

Eesti 

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa; 

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa. 

España 

— Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid; 

— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia, PESCA, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de 

Catalunya, Cabrils. 

France 

— Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes. 

Éire/Ireland 

— The State Laboratory, Kildare.  
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Ελλάδα 

— Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης. 

Italia 

— Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma; 

— Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino. 

Kypros 

— Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia. 

Latvija 

— Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga. 

Lietuva 

— Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius. 

Luxembourg 

— Laboratoire de Contrôle et d’essais — ASTA, Ettelbruck. 

Magyarország 

— Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti 

Referencia Laboratórium, Budapest. 

Nederland 

— RIKILT Wageningen UR, Wageningen. 

Österreich 

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien. 

Polska 

— Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin; 

— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy. 

Portugal 

— Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa. 

Slovenija 

— Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno 

okolja, Ljubljana; 

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana. 

Slovensko 

— Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava. 
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Suomi/Finland 

— Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors. 

Sverige 

— Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala. 

United Kingdom 

— LGC Ltd, Teddington. 

EFTA-STATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER 

Norge 

— Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1747 

av 30. september 2015 

om retting av vedlegget til forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenning av vitamin E som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Vitamin E er vurdert på nytt og ble ved kommisjonsforordning (EU) nr. 26/2011(3) godkjent til 4. februar 2021 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

3) Selv om det i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 26/2011 heter at de preparatene av vitamin E som er oppført i vedlegget til 

forordningen, godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt der, er det ingen henvisning til preparater 

i nevnte vedlegg. Denne inkonsekvensen fører til at kontrollmyndighetene i visse medlemsstater anser at preparater som 

inneholder vitamin E, ikke er godkjent. 

4) For at forordning (EU) nr. 26/2011 skal tolkes korrekt, må det i vedlegget til nevnte forordning settes inn en henvisning 

som klargjør vilkårene for bruk og omsetning av preparater som inneholder vitamin E, ettersom dette var hensikten da 

forordningen ble vedtatt. 

5) Dessuten har erfaringene med offentlig kontroll av merkingen av vitamin E vist at det bør klargjøres nøyaktig hvilket 

navn tilsetningsstoffet er gitt. 

6) Forordning (EU) nr. 26/2011 bør derfor rettes. 

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 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 26/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I kolonnen med overskriften «Tilsetningsstoff» 

— endres «Vitamin E/all-rac-alfa-tokoferylacetat» til ««Vitamin E» eller «all-rac-alfa-tokoferylacetat»», 

— endres «Vitamin E/RRR-alfa-tokoferylacetat» til ««Vitamin E» eller «RRR-alfa-tokoferylacetat»», 

— endres «Vitamin E/RRR-alfa-tokoferol» til ««Vitamin E» eller «RRR-alfa-tokoferol»». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 1.10.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 10. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 26/2011 av 14. januar 2011 om godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

(EUT L 11 av 15.1.2011, s. 18). 
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2)  I kolonnen med overskriften «Andre bestemmelser» skal nytt nummer lyde: 

«3.  Vitamin E kan bringes i omsetning og brukes som tilsetningsstoff i form av et preparat.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1905 

av 22. oktober 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til 

dioksintesting av oljer, fett og produkter framstilt av disse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 

fôrvarehygiene(1), særlig artikkel 27, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 183/2005 er det fastsatt alminnelige regler for fôrvarehygiene samt vilkår og ordninger for å 

sikre bearbeidingsforhold som bidrar til å redusere og kontrollere mulige farer. Det fastsettes også at fôrforetakenes 

virksomheter skal registreres hos eller godkjennes av vedkommende myndighet. Dessuten er driftsansvarlige for 

fôrforetak lenger nede i fôrkjeden pålagt å skaffe fôrvarer bare fra registrerte eller godkjente virksomheter. 

2) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 er det fastsatt krav til fôrforetak i andre ledd enn primærproduksjon. Det er 

bl.a. fastsatt at kravene om dioksintesting i nevnte vedlegg skal gjennomgås på nytt senest 16. mars 2014. 

3) Definisjonen av «produkter framstilt av vegetabilsk olje» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 bør endres for å 

klargjøre at produkter som er framstilt av raffinert olje, og tilsetningsstoffer i fôrvarer som er godkjent i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(2), ikke omfattes av denne definisjonen. 

4) Definisjonen av «fettblanding» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 bør også endres for å klargjøre forskjellen 

mellom fettblanding og utelukkende lagring av flere påfølgende partier av fett og oljer uten å blande dem. Videre bør 

det klargjøres når blandet fett anses å være en fôrblanding, og når det er et fôrmiddel. 

5) Ettersom det er fornuftig at produkter som er tydelig forurenset med dioksin, oppdages på det punktet de innføres i 

fôrkjeden, bør det klargjøres at kravene om dioksinovervåking fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 

gjelder for alle driftsansvarlige for fôrforetak som bringer fôrvarer i omsetning, herunder importører. 

6) For å sikre sporbarhet og korrekte opplysninger om fôrvarene bør det legges vekt på viktigheten av å overholde kravene 

til merking fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009(3), særlig betegnelsene, spesifikasjonene og 

numrene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(4). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 11. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer (EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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7) Kravet om en representativ analyse av store mengder må bygge på et representativt utvalg. Derfor bør de delprøvene 

som skal utgjøre samleprøven, tas med jevne mellomrom, f.eks. minst en delprøve for hvert 50. tonn, hvilket er i 

samsvar med bestemmelsene om prøvetaking fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(1). 

8) Resultatene av dioksintestingen fastsatt ved forordning (EF) nr. 183/2005, rapportene(2) fra de tilsyn som 

Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor har gjennomført, og det faktum at det til hurtigvarslingssystemet for 

næringsmidler og fôr(3) ikke er varslet om noen prøver av produkter framstilt av vegetabilske oljer, utenom 

fettsyredestillater fra fysisk raffinering, som ikke oppfyller kravene, viser at det ikke er høy risiko for at disse 

produktene er forurenset med dioksin. Derfor bør det lempes på kravene fastsatt i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 183/2005 om dioksintesting av 100 % av disse produktene. 

9) For å klargjøre hvem som har ansvaret for dioksintesting av importerte produkter, bør det fastsettes en særskilt 

bestemmelse i vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005. Dette bør også sikre at importerte produkter har samme 

sikkerhetsnivå som produkter framstilt i Unionen. 

10) Det systemet som ble opprettet ved vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005, og som innebærer at det skal framlegges 

bevis på at et bestemt parti har gjennomgått den obligatoriske analysen, bør endres gjennom flere spesifikasjoner med 

hensyn til de oppgaver som påhviler de forskjellige driftsansvarlige for fôrforetak, med sikte på å klargjøre hvilke 

ansvarsområder de forskjellige aktørene i fôrkjeden har. 

11) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Nr. 2 bokstav b) i vedlegget til denne forordning får anvendelse fra 23. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) 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). 

(2) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: Tilsyn nummer 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-

6753, 2014-7036, 2014-7037 og 2014-7038 

(3) http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnittet «DEFINISJONER» skal bokstav b) og c) og ny bokstav d) lyde: 

«b) «produkter framstilt av oljer og fett» produkter direkte eller indirekte framstilt av rå eller gjenvunnet olje og fett ved 

fettbearbeiding, biodieselbearbeiding, destillasjon eller kjemisk eller fysisk raffinering, unntatt 

— raffinert olje, 

— produkter framstilt av raffinert olje og 

— tilsetningsstoffer i fôrvarer. 

c) «fettblanding» framstilling av fôrblandinger eller, dersom alle bestanddeler tilhører samme post i del C i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(*) og stammer fra samme plante- eller dyreart, av fôrmidler ved å blande 

råoljer, raffinerte oljer, animalsk fett, oljer gjenvunnet fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som faller inn 

under virkeområdet for forordning (EF) nr. 852/2004, eller produkter framstilt av disse, for å produsere en blandet olje 

eller et blandet fett, med unntak av 

— utelukkende lagring av påfølgende partier og 

— utelukkende blanding av raffinerte oljer. 

d) «raffinert olje eller fett» olje eller fett som har gjennomgått raffineringsprosessen omhandlet i nr. 53 i ordlisten over 

behandlingsmetoder i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 68/2013. 

 ___________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, 

s. 1).» 

2)  I avsnittet «PRODUKSJON» skal nr. 8 og nytt nr. 9 lyde: 

«8.  Det skal klart framgå av merkingen av produktene om de er beregnet på bruk i fôrvarer eller på andre formål. Dersom 

et bestemt parti av et produkt er erklært ikke beregnet på bruk i fôrvarer eller næringsmidler, skal denne erklæringen 

ikke endres av en driftsansvarlig i et senere ledd i kjeden. 

9.  Ved merking av fôrmidler i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009(**) bør 

om mulig betegnelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 68/2013 brukes. 

 ___________  

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer (EUT 

L 229 av 1.9.2009, s. 1).» 

3)  I avsnittet «DIOKSINOVERVÅKING» gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«DIOKSINOVERVÅKING AV OLJER, FETT OG PRODUKTER FRAMSTILT AV DISSE» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Som et supplement til den driftsansvarliges HACCP-system skal analysene nevnt i nr. 1 utføres med minst 

følgende hyppighet (med mindre annet er angitt, skal et parti av produkter som skal analyseres, ikke overskride 

1 000 tonn): 

a)  Driftsansvarlige for fôrforetak som bearbeider vegetabilsk råfett og vegetabilske råoljer:   
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i)  100 % av partiene av produkter framstilt av olje og fett av vegetabilsk opprinnelse, unntatt: 

— glyserin, 

— lecitin, 

— gummi, 

— produktene nevnt i punkt ii). 

ii)  Sure oljer fra kjemisk raffinering, nøytralisasjonspasta, brukte filtreringshjelpestoffer, brukt blekejord og 

innkommende partier av rå kokosolje skal analyseres og dokumenteres som en del av HACCP-systemet. 

b)  Driftsansvarlige for fôrforetak som framstiller animalsk fett, herunder foretak som bearbeider animalsk fett: 

i)  Én representativ analyse per 5 000 tonn med minst én representativ analyse per år av animalsk fett og 

produkter framstilt av dette som tilhører kategori 3-materiale som omhandlet i artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*), eller som kommer fra en virksomhet som er 

godkjent i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(**). 

c)  Driftsansvarlige for fôrforetak som produserer fiskeolje: 

i)  100 % av partiene av fiskeolje dersom oljen er framstilt av 

— produkter avledet av annen fiskeolje enn raffinert fiskeolje, 

— fisk som ikke har vært overvåket, som er av uspesifisert opprinnelse, eller som kommer fra 

Østersjøen, 

— biprodukter av fisk fra virksomheter som framstiller fisk beregnet på konsum, og som ikke er EU-

godkjent, 

— kolmule eller menhaden. 

ii)  100 % av de utgående partiene av produkter som er framstilt av annen fiskeolje enn raffinert fiskeolje. 

iii)  Én representativ analyse per 2 000 tonn av fiskeolje som ikke er nevnt i punkt i), 

iv)  Fiskeolje som er dekontaminert ved hjelp av en offisielt godkjent behandling som nevnt i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 767/2009 og i kommisjonsforordning (EU) 2015/786(***), skal analyseres og 

dokumenteres som en del av HACCP-systemet. 

d)  Fettbearbeidingsindustri som bringer fôrvarer i omsetning: 

i)  100 % av innkommende partier av animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b) eller h), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c) eller h), oljer og fett gjenvunnet fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 852/2004, og blandet fett og blandede oljer, 

ii)  100 % av partiene av produkter framstilt av olje og fett som bringes i omsetning som fôrvarer, unntatt 

— glyserin, 

— rene, destillerte fettsyrer fra spalting, 

— produktene nevnt i punkt iii). 

iii)  Råfettsyrer fra spalting, fettsyrer forestret med glyserol, mono- og diglyserider av fettsyrer, salter av 

fettsyrer og innkommende partier av rå kokosolje skal analyseres og dokumenteres som en del av 

HACCP-systemet.  
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e)  Biodieselindustri som bringer fôrvarer i omsetning: 

i)  100 % av innkommende partier av animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b) eller h), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c) eller h), oljer og fett gjenvunnet fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 852/2004, og blandet fett og blandede oljer, 

ii)  100 % av partiene av produkter framstilt av olje og fett som bringes i omsetning som fôrvarer, unntatt 

— glyserin, 

— lecitin, 

— gummi, 

— produktene nevnt i punkt iii). 

iii)  Sure oljer fra kjemisk raffinering, nøytralisasjonspasta og rå kokosolje skal analyseres og dokumenteres 

som en del av HACCP-systemet. 

f)  Fettblandingsvirksomheter: 

i)  100 % av innkommende partier av rå kokosolje, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b) eller h), 

fiskeolje som ikke omfattes av bokstav c) eller h), oljer og fett gjenvunnet fra driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 852/2004, blandet fett og 

blandede oljer og produkter framstilt av oljer og fett, unntatt 

— glyserin, 

— lecitin, 

— gummi, 

— produktene nevnt i punkt ii). 

ii)  Sure oljer fra kjemisk raffinering, råfettsyrer fra spalting, rene, destillerte fettsyrer fra spalting og 

nøytralisasjonspasta skal analyseres og dokumenteres som en del av HACCP-systemet 

eller 

iii)  100 % av partiene av blandet fett og blandede oljer beregnet på fôr. 

 Den driftsansvarlige for fôrforetak skal opplyse vedkommende myndighet om hvilket alternativ som er 

valgt. 

g)  Andre produsenter av fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon enn dem som er omhandlet i 

bokstav f): 

i)  100 % av innkommende partier av rå kokosolje, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b) eller h), 

fiskeolje som ikke omfattes av bokstav c) eller h), oljer og fett gjenvunnet fra driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 852/2004, blandet fett og 

blandede oljer og produkter framstilt av oljer og fett, unntatt 

— glyserin, 

— lecitin, 

— gummi, 

— produktene nevnt i punkt ii). 

ii)  Sure oljer fra kjemisk raffinering, råfettsyrer fra spalting, rene, destillerte fettsyrer fra spalting, 

filterhjelpestoffer, blekejord og nøytralisasjonspasta skal analyseres og dokumenteres som en del av 

HACCP-systemet. 

iii)  1 % av partiene av framstilte fôrblandinger som inneholder produkter nevnt i punkt i) og ii). 
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h)  Importører som bringer følgende fôrvarer i omsetning: 

i)  100 % av importerte partier av rå kokosolje, animalsk fett, fiskeoljer, oljer og fett gjenvunnet fra 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, blandet fett og blandede oljer, tokoferoler ekstrahert fra 

vegetabilsk olje og tokoferylacetat framstilt av disse samt produkter framstilt av oljer og fett, unntatt 

— glyserin, 

— lecitin, 

— gummi, 

— produktene nevnt i punkt ii). 

ii)  Sure oljer fra kjemisk raffinering, råfettsyrer fra spalting, rene, destillerte fettsyrer fra spalting og 

nøytralisasjonspasta skal analyseres og dokumenteres som en del av HACCP-systemet. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler 

for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(**) 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). 

(***) Kommisjonsforordning (EU) 2015/786 av 19. mai 2015 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av 

detoksifiseringsprosesser som anvendes på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/32/EF (EUT L 125 av 21.5.2015, s. 10).» 

c)  Nr. 4, 5 og 6 skal lyde: 

«4.  Dersom en driftsansvarlig for et fôrforetak kan framlegge dokumentasjon på at et parti av et produkt eller alle 

deler av et parti av et produkt som nevnt i nr. 2, som kommer inn til dennes virksomhet, allerede er blitt analysert 

på et tidligere stadium i produksjonen, bearbeidingen eller distribusjonen, skal den driftsansvarlige fritas fra 

plikten til å analysere dette partiet. 

5.  Alle partier av produkter som er analysert i samsvar med nr. 2, skal følges av dokumentasjon på at disse 

produktene eller alle deres bestanddeler er blitt analysert eller innlevert til analyse ved et akkreditert laboratorium 

som nevnt i nr. 1, med unntak av partier av produktene nevnt i nr. 2 bokstav a) ii), b) i), c) iii), c) iv), d) iii), e) iii), 

f) ii), g) ii) og h) ii). 

Beviset for analysen skal tydelig vise forbindelsen mellom leveransen og partiet eller partiene som er testet. Denne 

forbindelsen skal beskrives i det dokumenterte sporbarhetssystemet som finnes i leverandørens lokaler. Særlig når 

leveransen kommer fra flere partier eller fra flere deler av et parti, skal dokumentasjonen som framlegges, omfatte 

hver enkelt del av leveransen. Dersom testingen foretas på det utgående produktet, skal analyserapporten utgjøre 

dokumentasjonen på at produktet er analysert. 

Alle leveranser av produkter nevnt i nr. 2 bokstav b) i) eller c) iii) skal følges av et bevis på at disse produktene 

oppfyller kravene i nr. 2 bokstav b) i) eller c) iii). Om nødvendig skal beviset på at det eller de leverte partiene er 

analysert, sendes til mottakeren når den driftsansvarlige mottar analysen fra de godkjente laboratoriene. 

6.  Dersom alle innkommende partier av produkter nevnt i nr. 2 bokstav g) i) som inngår i en produksjonsprosess, er 

blitt analysert i samsvar med kravene i denne forordning, og dersom det kan garanteres at produksjonsprosessen, 

behandlingen og lagringen ikke øker dioksinforurensningen, skal den driftsansvarlige fritas fra plikten til å 

analysere det utgående produktet og i stedet analysere det i samsvar med HACCP-systemet.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1486 

av 2. september 2015 

om godkjenning av kantaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kategorier av fjørfe, 

akvariefisk og prydfugler(*) 

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. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Kantaxantin ble godkjent i henhold til direktiv 70/524/EØF uten tidsbegrensning for fjørfe og med tidsbegrensning for 

prydfugler og akvariefisk. Dette produktet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikkel 7 i samme forordning er det 

innsendt en søknad om ny vurdering av kantaxantin og preparater framstilt av dette for visse kategorier av fjørfe 

(kyllinger og mindre utbredte fjørfearter for oppfôring, eggleggende fjørfe og fjørfe ment for egglegging), akvariefisk 

og prydfugler og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om en ny bruk i drikkevann for alle disse artene og 

kategoriene. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer». Søknadene var vedlagt 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 3. desember 2013(3) at 

kantaxantin under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten fastslo videre at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten fastslo at kantaxantin 

er effektivt til å pigmentere eggeplommer og skinn/fett på fjørfe, og kan forsterke pigmenteringen av fjærdrakten til 

prydfugler og skinnet til akvariefisk. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

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

oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. Det bør fastsettes høyeste 

tillatte innhold av kantaxantin. Dette tilsetningsstoffet kan brukes i fôrblandinger som senere tilføres gjennom vann. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på nye krav 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 229 av 3.9.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 12. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014;12(1):3527. 

2018/EØS/76/11 2018/EØS/76/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 23. mars 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

23. september 2016 i samsvar med reglene som gjaldt før 23. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

23. september 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 23. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

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, 2. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaveren 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Grenseverdi for 

restmengder 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fargestoffer 

ii) stoffer som når de brukes i fôr, gir farge til næringsmidler av animalsk opprinnelse 

2a161g — Kantaxan-

tin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kantaxantin 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Diklormetan: ≤ 600 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

— Kantaxantin 

— C40H52O2 

— CAS-nr.: 514-78-3 

— Kantaxantin, fast form, framstilt ved 

kjemisk syntese. 

— Renhet: 

 Innhold: minst 96 % 

 Andre karotenoider enn kantaxantin: 

ikke over 5 % av fargestoff i alt 

Analysemetode(1) 

1. Til mengdebestemmelse av kantaxantin 

i tilsetningsstoffet: spektrofotometri 

(426 nm) 

2. Til mengdebestemmelse av kantaxan-

tin i premikser og fôrvarer: høytrykks-

væskekromatografi med normal fase 

koplet til synlig påvisning (NP-HPLC-

VIS, 466 nm) 

Oppfôringsky

llinger og 

mindre 

utbredte fjør-

fearter til opp-

fôring 

— — 25 1.  Kantaxantin kan 

bringes i om-

setning og brukes 

som tilsetnings-

stoff i form av et 

preparat. 

2.  Blandingen av 

kantaxantin og 

andre karoteno-

ider og xantofyller 

skal ikke oversti-

ge 80 mg/kg full-

fôr. 

3.  Sikkerhetstiltak: 

Bruk åndedretts-

vern, vernebriller 

og hansker ved 

håndtering. 

Fjørfe: 15 mg 

kantaxantin/kg 

lever (vått vev) og 

2,5 mg kantaxan-

tin/kg hud/fett (vått 

vev) 

Eggleggende fjørfe: 

30 mg kantaxan-

tin/kg eggeplomme 

(vått vev) 

23.9.2025 

Eggleggende 

fjørfe og fjørfe 

ment til egg-

legging. 

  8 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaveren 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Grenseverdi for 

restmengder 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fargestoffer 

iii) Stoffer som har positiv virkning på fargen på akvariefisk eller prydfugler 

2a161g — Kantaxan-

tin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kantaxantin 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Diklormetan: ≤ 600 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

— Kantaxantin 

— C40H52O2 

— CAS-nr.: 514-78-3 

— Kantaxantin, fast form, framstilt ved 

kjemisk syntese. 

— Renhet: 

 Innhold: minst 96 % 

 Andre karotenoider enn kantaxantin: 

ikke over 5 % av fargestoff i alt 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av kantaxantin i 

tilsetningsstoffet: spektrofotometri (426 nm) 

Til mengdebestemmelse av kantaxantin i 

premikser og fôrvarer: 

høytrykksvæskekromatografi med normal 

fase koplet til synlig påvisning (NP-HPLC-

VIS, 466 nm). 

Akvariefisk 

og prydfugler 

unntatt pryd-

høns til avl. 

— — 100 1.  Kantaxantin kan 

bringes i omsetning 

og brukes som til-

setningsstoff i form 

av et preparat. 

2.  Blanding av kantaxan-

tin med andre karo-

tenoider og xan-

tofyller skal ikke 

overstige 100 mg/kg 

fullfôr. 

3.  Sikkerhetstiltak: 

Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og 

hansker ved håndte-

ring. 

 23.9.2025 

Prydhøns til 

avl 

— — 8  

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1489 

av 3. september 2015 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og av Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30237 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi 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 Lactobacillus plantarum 

MBS-LP-01 (NCIMB 30238) og av Pedecoccus pentosaceus MBS-PP-01 (NCIMB 30237) 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 to 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 vedlagt 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 sine uttalelser av 23. mai 2012(2) og 

11. september 2014(3) at nevnte preparater under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at blanding av preparater av Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30237 og Lactobacillus plantarum NCIMB 30238, brukt i forholdet 8:2, har potensial til å forbedre 

konservering av næringsstoffer i ensilasje tilberedt fra materiale som det er lett, relativt vanskelig og vanskelig å 

ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter 

også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 4.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 12. 

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

(2) EFSA Journal 2012; 10(6):2732 og 2733. 

(3) EFSA Journal 2014; 12(9):3829. 

2018/EØS/76/12 
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5) To søknader ble vurdert separat for sikkerhet og effektivitet, men Myndigheten fastslo at blandingens effektivitet bare 

ble påvist ved et nøyaktig størrelsesforhold av begge. Det foreslås derfor at bare ett preparat godkjennes. Vurderingen 

av preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 viser at vilkårene 

for godkjenning, fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet bør derfor 

godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoff 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 24. mars 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 24. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 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, 3. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 7

6
/1

3
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
5

.1
1

.2
0
1

8
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaveren 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. 

1k21008 — Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 

30238 

Pediococcus 

pentosaceus 

NCIMB 

30237 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 

30238 som inneholder minst 2,0 × 1010 KDE/g 

tilsetningsstoff og Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30237 som inneholder minst  

2,6 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus plantarum 

NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30237. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet av Lactobacillus 

plantarum NCIMB 30238: platesprednings-

metoden med bruk av MRS-agar (EN 15787). 

Identifikasjon av Lactobacillus plantarum 

NCIMB 30238: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Telling i tilsetningsstoffet av Pedicoccus 

pentosaceus NCIMB 30237: platesprednings-

metode (EN 15786). 

Identifikasjon av Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30237: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

vilkårene. 

2. Laveste innhold av Lactobacillus 

plantarum NCIMB 30238 og 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 

30237: 1 x 108 KDE (forhold 1:4) 

per kg ferskt materiale. 

3. Sikkerhet: Det anbefales bruk av 

åndedrettsvern, øyevern og hansker 

ved håndtering. 

24. september 

2025 

(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) 2015/1490 

av 3. september 2015 

om godkjenning av et preparat av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks av Capsicum som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Pancosma France S.A.S.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

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 et preparat av 

karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks av Capsicum. Søknaden ble ledsaget av de nødvendige opplysninger og 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparat av karvakrol, kanelaldehyd og 

oleoharpiks av Capsicum som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 27. januar 2015(2) 

med at preparatet av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks av Capsicum under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan forbedre forholdet mellom fôrinntak og 

vektøkning hos oppfôringskyllinger. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

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

5) Vurderingen av preparatet av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks av Capsicum viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av nevnte preparat 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 planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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 vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 4.9.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 12. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(2):4011. 

2018/EØS/76/13 2018/EØS/76/13 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 3. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



   

 

1
5

.1
1

.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. 7

6
/1

3
9
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaveren 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: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av parametrene) 

4d11 Pancosma 

France S.A.S. 

Preparat av 

karvakrol, 

kanelaldehyd 

og oleoharpiks 

av Capsicum 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av karvakrol, kanelaldehyd og 

oleoharpiks av Capsicum som inneholder 

— karvakrol 4,6 %–5,3 % 

— oleoharpiks av Capsicum ≥ 2 % (med et 

samlet innehold av capsaicin og 

dihydrocapsaicin på 0,06 %–0,21 %) 

— karvakrol 2,6 %–3,2 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

— karvakrol(1) (≥ 98 % renhet) 

 C10H14O CAS-nr.: 499-75-2 

— kanelaldehyd (1) (≥ 98 % renhet) 

 C9H8O CAS-nr.: 104-55-2 

— oleoharpiks av Capsicum med et samlet 

lavesteste innhold av capsaicin og dihydro-

capsaicin på 6 %–7 % 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av karvakrol, 

kanelaldehyd, capsaicin og dihdrocapsaicin i 

tilsetningsstoffet: 

— gasskromatografi med flammeionisasjons-

detektor (GC-FID) 

Oppfôrings-

kyllinger 

— — 100 1. Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2. Tilsetningsstoffet skal 

ikke brukes sammen med 

andre kilder til karvakrol, 

kanelaldehyd, capsaicin 

og dihydrocapsaicin. 

3. Sikkerhet: åndedretts-

vern, briller og hansker 

skal brukes ved håndte-

ring. 

4. Minste anbefalte dose:  

100 mg/kg fullfôr. 

24. september 

2025 

(1) JECFA, nettutgave: «Specifications for Flavourings»: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2015/1955 

av 29. oktober 2015 

om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 21b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I de seneste år er et økende antall hybridsorter av bygg produsert gjennom cytoplasmatisk hannlig sterilitet blitt oppført 

på den felles sortsliste for jordbruksvekster i henhold til artikkel 17 i direktiv 2002/53/EF(2). 

2)  Cytoplasmatisk hannlig sterilitet (CMS) har blitt akseptert over hele verden som en foredlingsteknikk for produksjon av 

hybridsorter av bygg. Den omfatter et genetisk system som naturlig forekommer i planters cytoplasma. Dette genetiske 

systemet kan innføres i planter ved krysning. Ved hjelp av nevnte teknikk kan det genetiske mangfoldet til to eller flere 

foreldrelinjer kombineres. Derfor kan ytelsen til disse sortene forbedres på områder som motstandskraft mot sykdom og 

avling. I lys av denne tekniske utviklingen bør det fastsettes særlige vilkår for hybridsorter av bygg. 

3)  Tatt i betraktning de tekniske likhetene med produksjonen av frø av rughybrider og behovene hos brukerne av frø av 

bygghybrider bør det fastsettes vilkår for frø av bygghybrider som ligner de vilkårene som får anvendelse på frø av 

rughybrider. 

4)  Erfaringen har vist at produksjonssystemet for den spesifikke blandingen som brukes på marken, i kombinasjon med de 

værrelaterte risikoene i blomstringsperioden ved bruk av CMS-teknikk vil kreve en reduksjon av standarden for 

sortsrenhet til 85 % for å muliggjøre en stabil produksjon av såkorn under mindre gunstige værforhold. Det bør derfor 

tillates en lavere grad av sortsrenhet enn den som kreves for andre hybrider. 

5)  Vedlegg I og II til direktiv 66/402/EØF bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 66/402/EØF 

Vedlegg I og II til direktiv 66/402/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2015, s. 142, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 14. 

(1) EFT L 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(2) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1). 

2018/EØS/76/14 
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Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2016 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 1. juli 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. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5 skal første punktum lyde: «Avlinger for å produsere sertifisert frø av hybrider av Avena nuda, Avena sativa, 

Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale og 

avlinger for å produsere sertifisert frø av hybrider av Hordeum vulgare ved hjelp en annen teknikk enn cytoplasmatisk 

hannlig sterilitet (CMS)». 

b)  Følgende nummer skal innsettes etter nr. 5: 

«5a.  Avlinger for å produsere basisfrø og sertifisert frø av hybrider av Hordeum vulgare ved hjelp av CMS-teknikken: 

a)  Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder 

som kan føre til uønsket fremmedbestøvning: 

Avling Minste avstand 

ved produksjon av basisfrø 100 m 

ved produksjon av sertifisert frø 50 m 

b)  Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes egenskaper. 

 Avlingen skal særlig oppfylle følgende standarder: 

i) Det prosentvise antallet planter som åpenbart avviker fra typen, skal ikke overstige 

— 0,1 % for den opprettholdende og gjenopprettende linjen og 0,2 % for den hunnlige CMS-

komponenten, når det gjelder avlinger som brukes til å produsere basisfrø, 

— 0,3 % for den gjenopprettende linjen og den hunnlige CMS-komponenten og 0,5 % dersom den 

hunnlige CMS-komponenten er en enkelhybrid, når det gjelder avlinger som brukes til å produsere 

sertifisert frø. 

ii) Graden av hannlig sterilitet hos den hunnlige komponenten skal være minst 

— 99,7 % for avlinger som brukes til å produsere basisfrø, 

— 99,5 % for avlinger som brukes til å produsere sertifisert frø. 

iii) Kravene i punkt i) og ii) skal undersøkes ved offentlig etterkontroll. 

c)  Sertifisert frø kan produseres gjennom blandet dyrking av en hunnlig hannsteril bestanddel med en hannlig 

bestanddel som gjenoppretter fertilitet.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 bokstav C skal lyde: 

«C. Hybrider av Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, 

Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale 

 Frø i klassen «sertifisert frø» skal ha en minste sortsrenhet på 90 %.  
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 Når det gjelder Hordeum vulgare produsert med CMS, skal den være 85 %. Andre urenheter enn den 

gjenopprettende linjen skal ikke overstige 2 %. 

 Minste sortsrenhet skal undersøkes ved offentlig etterkontroll av et egnet antall prøver.» 

b)  Overskriften i vedlegg II nr. 1 bokstav E skal lyde: 

«E. Hybrider av Secale cereale og CMS-hybrider av Hordeum vulgare». 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/758 

av 29. april 2015 

om krav til typegodkjenning for innføring av et eCall-system i kjøretøy som er basert på 112-tjenesten, og om endring 

av direktiv 2007/46/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

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)  En omfattende EU-typegodkjenningsordning for motorvogner ble innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF(3). 

2)  De tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner når det gjelder en rekke sikkerhetsmessige og miljømessige 

hensyn, er blitt harmonisert på unionsplan for å sikre høy trafikksikkerhet i hele Unionen. 

3)  Innføringen av en eCall-tjeneste i alle kjøretøyer og i alle medlemsstater har vært et av Unionens viktigste mål på 

området trafikksikkerhet siden 2003. For å oppnå dette målet er det iverksatt en rekke initiativer som en del av en 

metode for frivillig innføring, men det er så langt ikke oppnådd tilstrekkelig framdrift. 

4)  For å forbedre trafikksikkerheten ytterligere er det i kommisjonsmeldingen av 21. august 2009 med tittelen «eCall: Time 

for Deployment» foreslått nye tiltak for å innføre en nødanropstjeneste i kjøretøyer i Unionen. Ett av de foreslåtte 

tiltakene var å gjøre det obligatorisk å montere 112-baserte eCall-systemer i alle nye kjøretøytyper og å begynne med 

kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

5)  Den 3. juli 2012 vedtok Europaparlamentet en resolusjon om eCall: en ny 112-tjeneste for borgere der Kommisjonen ble 

oppfordret til å framlegge et forslag innenfor rammen av direktiv 2007/46/EF for å sikre obligatorisk innføring av et 

offentlig 112-basert eCall-system innen utgangen av 2015. 

6)  Det er fortsatt nødvendig å forbedre driften av 112-tjenesten i hele Unionen for å sikre rask og effektiv hjelp i 

nødsituasjoner. 

7)  Unionens eCall-system forventes å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikkulykker i Unionen, takket være den 

tidlige varslingen av redningstjenestene. Obligatorisk innføring av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer, sammen 

med all samordnet oppgradering av infrastruktur i offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett som er nødvendig for 

overføring av eCall-anrop og slik at alarmsentraler kan motta og håndtere eCall-anrop, vil gjøre tjenesten tilgjengelig for 

alle borgere og dermed bidra til å redusere antallet dødsulykker og alvorlige skader, utgifter til helsetjenester, 

trafikkopphopning på grunn av ulykker og andre kostnader.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 19.5.2015, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 15. 

(1) EUT C 341 av 21.11.2013, s. 47. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

2. mars 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 28. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

2018/EØS/76/15 
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8)  I samsvar med artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU(1) skal medlemsstatene minst 

seks måneder før datoen for anvendelse av denne forordning, og uansett ikke senere enn 1. oktober 2017, innføre på sitt 

territorium den infrastrukturen for eCall-alarmsentraler som er nødvendig for å kunne motta og håndtere eCall-anrop på 

riktig måte. I samsvar med artikkel 3 i beslutning nr. 585/2014/EU skal medlemsstatene innen 24. desember 2015 

framlegge en rapport for Kommisjonen om status for gjennomføring av beslutningen. Dersom konklusjonen i rapporten 

er at infrastrukturen for eCall-alarmsentraler ikke vil være i drift innen 1. oktober 2017, bør Kommisjonen treffe 

hensiktsmessige tiltak for å sikre at infrastrukturen for eCall-alarmsentraler innføres. 

9)  I samsvar med nr. 4 i kommisjonsrekommandasjon 2011/750/EU(2) bør medlemsstatene sikre at mobilnettilbydere 

innfører teknikken for håndtering av «eCall-indikatoren» i sine nett innen 31. desember 2014. Dersom gjennomgåelsen 

nevnt i nr. 6 i nevnte rekommandasjon konkluderer med at «eCall-indikatoren» ikke vil bli innført innen 31. mars 2016, 

bør Kommisjonen treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mobilnettilbyderne innfører teknikken for håndtering av 

«eCall-indikatoren». 

10)  Levering av nøyaktige og pålitelige opplysninger om posisjonsbestemmelse er et viktig element i den effektive driften 

av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøy. Det er derfor hensiktsmessig å kreve at systemet er kompatibelt med 

tjenestene fra Galileo-programmet og EGNOS-programmet (European Geostationary Navigation Overlay Service) som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013(3). Det systemet som ble opprettet innenfor rammen 

av Galileo-programmet, er et uavhengig, globalt satellittnavigasjonssystem, og det som ble opprettet innenfor rammen 

av EGNOS-programmet, er et regionalt satellittnavigasjonssystem som forbedrer kvaliteten på GPS-signalet (Global 

Positioning System). 

11)  Obligatorisk montering av et 112-basert eCall-system i kjøretøy bør innledningsvis bare gjelde nye typer av personbiler 

og lette nyttekjøretøyer (gruppe M1 og N1) som det allerede finnes hensiktsmessige utløsermekanismer for. Muligheten 

for å utvide anvendelsen av kravet om et 112-basert eCall-system i kjøretøy slik at det i nær framtid også omfatter andre 

kjøretøygrupper, som for eksempel tunge lastebiler, busser og turvogner, tohjuls motorvogner og landbrukstraktorer, bør 

ytterligere vurderes av Kommisjonen med henblikk på eventuelt å framlegge forslag til regelverk om dette. 

12)  Montering av det 112-baserte eCall-systemet i eksisterende kjøretøytyper som produseres etter 31. mars 2018, bør 

fremmes for å øke utbredelsen. Når det gjelder kjøretøytyper som typegodkjennes før 31. mars 2018, kan eCall-systemet 

ettermonteres på frivillig grunnlag. 

13)  Den offentlige samvirkende eCall-tjenesten på unionsplan som bygger på det felles europeiske nødnummer 112 og 

tredjemanns-eCall-systemer (TPS-eCall-tjenester) kan fungere parallelt, forutsatt at det treffes nødvendige tiltak for å 

sikre kontinuitet i leveringen av tjenesten til forbrukerne. For å sikre kontinuitet i den offentlige 112-baserte eCall-

tjenesten i alle medlemsstatene i hele kjøretøyets levetid, og for å garantere at den offentlige 112-baserte eCall-tjenesten 

alltid er automatisk tilgjengelig, bør alle kjøretøyer utstyres med den offentlige 112-baserte eCall-tjenesten, uansett om 

eieren av kjøretøyet velger en TPS-eCall-tjeneste eller ikke. 

14)  Forbrukerne bør få en realistisk oversikt over det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet og over TPS-eCall-systemet, 

dersom kjøretøyet er utstyrt med et slikt system, samt omfattende og pålitelige opplysninger om eventuelle 

tilleggsfunksjoner eller -tjenester knyttet til den private redningstjenesten, om tilgjengelige nød- eller bistandsanrops-

anvendelser i kjøretøyet og om det servicenivået som kan forventes ved kjøp av tredjemannstjenester og kostnadene i 

den forbindelse. Den 112-baserte eCall-tjenesten er en offentlig tjeneste av allmenn interesse, og bør derfor være gratis 

tilgjengelig for alle forbrukere. 

15)  Obligatorisk montering av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer bør ikke berøre den rett alle berørte parter, som 

for eksempel bilprodusenter og uavhengige aktører, har til å tilby ytterligere redningstjenester og/eller verdiøkende 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU av 15. mai 2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan 

(EUT L 164 av 3.6.2014, s. 6). 

(2) Kommisjonsrekommandasjon 2011/750/EU av 8. september 2011 om støtte til en eCall-tjeneste på EU-plan i elektroniske 

kommunikasjonsnett for overføring av 112-anrop fra kjøretøyer («eCall-anrop») (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 46). 

(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). 
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tjenester parallelt med eller som bygger på det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet. Alle tilleggstjenester bør 

imidlertid utformes slik at de ikke distraherer føreren eller påvirker virkemåten til det 112-baserte eCall-systemet i 

kjøretøyet eller alarmsentralenes effektive arbeid. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer og det systemet som 

leverer private tjenester eller verdiøkende tjenester, bør utformes slik at det ikke er mulig å utveksle personopplysninger 

mellom dem. Dersom disse tjenestene leveres, bør de overholde gjeldende sikkerhets- og personvernlovgivning og alltid 

være valgfrie for forbrukerne. 

16)  For å sikre valgfrihet for forbrukerne og rettferdig konkurranse, samt for å fremme innovasjon og styrke 

konkurranseevnen til Unionens informasjonsteknologisektor på verdensmarkedet, bør eCall-systemene i kjøretøyer 

bygge på en samvirkende, standardisert og sikker plattform med åpen tilgang for eventuelle framtidige anvendelser eller 

tjenester i kjøretøyer. Ettersom dette krever tekniske og juridiske rammer, bør Kommisjonen umiddelbart og i samråd 

med alle berørte parter, herunder kjøretøyprodusenter og uavhengige aktører, vurdere alle muligheter for å fremme og 

sikre en slik plattform med åpen tilgang, og eventuelt framlegge forslag til regelverk i den forbindelse. Det 112-baserte 

eCall-systemet i kjøretøyer bør dessuten være tilgjengelig, uten forskjellsbehandling og for et rimelig gebyr som ikke 

overstiger et nominelt beløp, for alle uavhengige aktører for reparasjons- og vedlikeholdsformål i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1). 

17)  For å opprettholde typegodkjenningssystemets integritet bør bare de 112-baserte eCall-systemene som kan prøves fullt 

ut, godkjennes i henhold til denne forordning. 

18)  Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer krever i egenskap av nødsystem et høyest mulig pålitelighetsnivå. 

Minstesettet av opplysninger bør være nøyaktig, taleoverføringen og talekvaliteten bør sikres og det bør utvikles et 

enhetlig prøvingssystem for å sikre levetiden og holdbarheten til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer. Det bør 

derfor regelmessig gjennomføres periodiske tekniske kontroller i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/45/EU(2). 

19)  Kjøretøyer i små serier og kjøretøyer som er godkjent etter artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF, er etter samme direktiv 

fritatt fra kravene om vern av fører og passasjerer ved frontkollisjon og sidekollisjon. Disse kjøretøyene bør derfor fritas 

fra forpliktelsen til å oppfylle eCall-kravene fastsatt i denne forordning. Dessuten kan noen kjøretøyer i gruppe M1 og 

N1 av tekniske årsaker ikke utstyres med en egnet utløsermekanisme for eCall. 

20)  Spesialkjøretøyer bør oppfylle eCall-kravene fastsatt i denne forordning dersom basiskjøretøyet / det delvis oppbygde 

kjøretøyet er utstyrt med den nødvendige utløsermekanismen. 

21)  All behandling av personopplysninger gjennom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer bør skje i samsvar med 

personvernreglene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3) og 2002/58/EF(4), særlig for å garantere at 

kjøretøyer utstyrt med 112-baserte eCall-systemer, i normal driftsstand med hensyn til 112-eCall, ikke kan spores og 

ikke er underlagt noen konstant sporing, og at det minstesettet av opplysninger som oversendes av det 112-baserte 

eCall-systemet i kjøretøyet, omfatter de minsteopplysninger som kreves for korrekt håndtering av nødanrop. Det bør tas 

hensyn til anbefalingene fra arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt 

i samsvar med artikkel 29 i direktiv 95/46/EF («artikkel 29-arbeidsgruppen for personvern») og i gruppens 

arbeidsdokument om vern av personopplysninger og personvern i forbindelse med eCall-initiativet, som ble vedtatt 

26. september 2006.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 171 

av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 
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22)  Produsenter bør treffe alle nødvendige tiltak for å sikre samsvar med reglene for personvern og vern av person-

opplysninger angitt i denne forordning i samsvar med artikkel 7 og 8 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter(1). 

23)  For å oppfylle de tekniske kravene bør kjøretøyprodusentene integrere tekniske former for vern av opplysninger i 

systemer i kjøretøyer og følge prinsippet om «innebygd personvern». 

24)  Produsentene bør som en del av den tekniske dokumentasjonen som overdras sammen med kjøretøyet, gi opplysninger 

om at det finnes et gratis offentlig eCall-system basert på det felles europeiske nødnummer 112, at eieren av kjøretøyet 

har rett til å velge å bruke dette systemet framfor et TPS-eCall-system, samt om behandlingen av opplysninger som 

foretas gjennom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer. Disse opplysningene bør også være tilgjengelig på Internett 

for nedlasting. 

25)  Opplysninger som overføres via det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer og behandles av alarmsentralene, kan bare 

overføres til nødmeldingstjenesten og tjenestepartnerne omhandlet i beslutning nr. 585/2014/EU ved ulykker i 

forbindelse med eCall-anrop og på de vilkår som er fastsatt i nevnte beslutning, og når de brukes utelukkende for å 

oppnå målene for nevnte beslutning. Opplysninger som behandles av alarmsentralene gjennom det 112-baserte eCall-

systemet i kjøretøyet, overføres ikke til tredjemann uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra den registrerte. 

26)  De europeiske standardiseringsorganisasjonene, Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner 

(ETSI) og Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har utarbeidet felles standarder for innføringen av en 

felleseuropeisk eCall-tjeneste, som bør anvendes innenfor rammen av denne forordning, ettersom dette vil lette den 

teknologiske utviklingen av eCall-tjenesten i kjøretøyer, sikre samvirkingsevne og kontinuitet i tjenesten i hele Unionen 

og redusere gjennomføringskostnadene i Unionen som helhet. 

27)  For å sikre anvendelsen av de felles tekniske kravene til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer bør Kommisjonen 

gis myndighet i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte til å vedta rettsakter i 

forbindelse med unntak for visse klasser av kjøretøyer i gruppe M1 og N1 fra forpliktelsen til å montere eCall-systemer, 

fastsettelse av nærmere tekniske krav og prøvinger for EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til deres eCall-

systemer og EF-typegodkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er konstruert og produsert 

for slike kjøretøyer, samt fastsettelse av nærmere tekniske regler og prøvingsmetoder for anvendelsen av visse regler for 

behandling av personopplysninger og for å sikre at det ikke utveksles personopplysninger mellom det 112-baserte eCall-

systemet i kjøretøyer og tredjemannssystemer. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå og med relevante berørte parter, særlig forbruker-

organisasjoner, samt med EUs datatilsynsmann og artikkel-29-arbeidsgruppen for personvern i samsvar med gjeldende 

regelverk. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

28)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

med hensyn til de praktiske tiltakene for å vurdere fraværet av sporbarhet og sporing, modellen for brukeropplysninger 

og administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av modellen for opplysningsdokumentene som produsentene 

skal framlegge for typegodkjenning, modellen for EF-typegodkjenningsdokumenter og mønsteret for EF-

typegodkjenningsmerket. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

29)  Kjøretøyprodusentene bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til de tekniske kravene i denne forordning. 

30)  Denne forordning er en ny særforordning i forbindelse med framgangsmåten for EF-typegodkjenning fastsatt i direktiv 

2007/46/EF, og vedlegg I, III, IV og XI til nevnte direktiv bør derfor endres.  

  

(1) EUT C 326 av 26.10.2012, s. 391. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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31)  Ettersom målet for denne forordning, som er å gjennomføre det indre marked ved å innføre felles tekniske krav til nye 

typegodkjente kjøretøyer utstyrt med 112-baserte eCall-systemer, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessig-

hetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene. 

32)  EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(1) og har avgitt uttalelse 29. oktober 2013(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes generelle krav til EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til 112-baserte eCall-systemer 

i kjøretøyer, og av 112-baserte eCall-systemer i kjøretøyer, komponenter og separate tekniske enheter. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som definert i del A nr. 1.1.1 og 1.2.1 i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF og på 112-baserte eCall-systemer i kjøretøyer, komponenter og separate tekniske enheter som er konstruert 

og produsert for slike kjøretøyer. 

Den får ikke anvendelse på følgende kjøretøyer: 

a)  kjøretøyer som er produsert i små serier, som nevnt i artikkel 22 og 23 i direktiv 2007/46/EF, 

b)  kjøretøyer som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF, 

c)  kjøretøyer som av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en egnet utløsermekanisme for eCall, som fastsatt i samsvar med 

nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å fastsette hvilke 

kjøretøyklasser i gruppe M1 og N1 som av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en egnet utløsermekanisme for eCall, på 

grunnlag av en nytte- og kostnadsanalyse som utføres av eller på oppdrag fra Kommisjonen, og der det tas hensyn til alle 

relevante sikkerhetsaspekter og tekniske aspekter. 

De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen 9. juni 2016. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med, i tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2007/46/EF: 

1) «112-basert eCall-system i kjøretøy» et nødsystem som består av utstyr i kjøretøyet og midler til å utløse, håndtere og 

foreta overføringen av eCall-anrop, som aktiveres enten automatisk via følere i kjøretøyet eller manuelt, og som via 

offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett overfører et minstesett av opplysninger og oppretter en 112-basert lydkanal 

mellom kjøretøyets fører og passasjerer og en eCall-alarmsentral,  

  

(1) 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). 

(2) EUT C 38 av 8.2.2014, s. 8. 
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2) «eCall-anrop» et nødanrop til nummer 112 fra et kjøretøy som gjøres enten automatisk ved aktivering av følere i 

kjøretøyet eller manuelt, og som overfører et minstesett av opplysninger og oppretter en lydkanal mellom kjøretøyet og 

eCall-alarmsentralen via offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett, 

3) «alarmsentral» et fysisk sted der nødanrop først mottas, og som er underlagt en offentlig myndighet eller en privat 

organisasjon som er godkjent av medlemsstaten, 

4) «best egnet alarmsentral» en alarmsentral som ansvarlige myndigheter på forhånd har bestemt skal ta hånd om nødanrop 

av en bestemt type eller fra et bestemt område, 

5) «eCall-alarmsentral» den best egnede alarmsentralen som myndighetene på forhånd har bestemt skal være den første til å 

motta og håndtere eCall-anrop, 

6) «minstesett av opplysninger» (MSD) de opplysninger som er definert i standarden «Intelligente transportsystemer –  

E-sikkerhet – Minimum datasett for automatisk nødanrop (eCall)» (EN 15722:2011), og som sendes til eCall-

alarmsentralen, 

7) «utstyr i kjøretøy» utstyr som er permanent i kjøretøyet, og som gir eller har tilgang til de opplysninger i kjøretøyet som 

kreves for å overføre en eCall-melding via et offentlig trådløst mobilkommunikasjonsnett, 

8) «eCall-melding» opprettelse av en trådløs mobilkommunikasjonsforbindelse via et offentlig trådløst kommunikasjonsnett, 

overføring av et minstesett av opplysninger fra et kjøretøy til en eCall-alarmsentral og opprettelse av en lydkanal mellom 

kjøretøyet og samme eCall-alarmsentral, 

9) «offentlig trådløst mobilkommunikasjonsnett» et trådløst mobilkommunikasjonsnett som er tilgjengelig for offentligheten 

i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1) og 2002/22/EF(2), 

10) «eCall-anrop til tredjemannstjenesteyter» (heretter kalt «TPS-eCall-anrop») et nødanrop fra et kjøretøy til en 

tredjemannstjenesteyter, som gjøres enten automatisk ved aktivering av følere i kjøretøyet eller manuelt, og som via 

offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett overfører minstesettet av opplysninger og oppretter en lydkanal mellom 

kjøretøyet og tredjemannstjenesteyteren, 

11) «tredjemannstjenesteyter» en organisasjon som nasjonale myndigheter har godkjent til å motta et TPS-eCall-anrop og til å 

overføre minstesettet av opplysninger til eCall-alarmsentralen, 

12) «tredjemanns-eCall-system i kjøretøy» (heretter kalt «TPS-eCall-system i kjøretøy») et system som aktiveres enten 

automatisk via følere i kjøretøyet eller manuelt, og som via offentlige trådløse mobilkommunikasjonsnett overfører 

minstesettet av opplysninger og oppretter en lydkanal mellom kjøretøyet og tredjemannstjenesteyteren. 

Artikkel 4 

Alminnelige forpliktelser for produsentene 

Produsenten skal vise at alle nye kjøretøytyper nevnt i artikkel 2 er utstyrt med et permanent montert 112-basert eCall-system i 

kjøretøyet i samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i samsvar med 

denne forordning. 

Artikkel 5 

Spesifikke forpliktelser for produsentene 

1.  Produsentene skal sørge for at alle deres nye kjøretøytyper og 112-baserte eCall-systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter som er konstruert og produsert for slike kjøretøyer, er produsert og godkjent i samsvar med denne forordning 

og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i samsvar med denne forordning. 

2.  Produsentene skal vise at alle nye kjøretøytyper er konstruert på en måte som sikrer at et eCall-anrop til det felles 

europeiske nødnummer 112 utløses automatisk i tilfelle av en alvorlig ulykke som inntreffer på Unionens territorium, og som 

registreres ved aktivering av én eller flere følere eller prosessorer i kjøretøyet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 
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Produsentene skal vise at nye kjøretøytyper er konstruert på en måte som sikrer at et eCall-anrop til det felles europeiske 

nødnummer 112 også kan utløses manuelt. 

Produsenter skal sikre at funksjonen for manuell utløsning av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer er utformet slik at 

feilhåndtering unngås. 

3.  Nummer 2 berører ikke kjøretøyeierens rett til å bruke et TPS-eCall-system i kjøretøy som leverer en tilsvarende tjeneste, 

i tillegg til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, forutsatt at følgende vilkår oppfylles: 

a)  TPS-eCall-systemet i kjøretøyet skal oppfylle standarden EN 16102:2011 «Intelligente transportsystemer – Automatisk 

nødanrop (eCall) – Driftskrav for tredjepartstjenester». 

b)  Produsentene skal sikre at bare ett system er aktivt av gangen, og at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet utløses 

automatisk dersom TPS-eCall-systemet ikke fungerer. 

c)  Eieren av kjøretøyet skal til enhver tid ha rett til å velge å bruke det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet framfor TPS-

eCall-systemet. 

d)  Produsentene skal innlemme opplysninger om retten nevnt i bokstav c) i brukerhåndboken. 

4.  Produsentene skal sikre at mottakerne i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøyer er kompatible med posisjonsbe-

stemmelsestjenestene fra Galileo- og EGNOS-systemene. Produsentene kan i tillegg også velge kompatibilitet med andre 

satellittnavigasjonssystemer. 

5.  Bare 112-baserte eCall-systemer som kan prøves, enten de er montert permanent i kjøretøyet eller er typegodkjent separat, 

kan godkjennes ved EF-typegodkjenning. 

6.  Produsentene skal vise at føreren og passasjerene i kjøretøyet blir advart dersom det oppstår er kritisk systemfeil som vil 

føre til at et 112-basert eCall-anrop ikke kan foretas. 

7.  Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer skal være tilgjengelig for alle uavhengige operatører uten forskjellsbehandling 

og for et rimelig gebyr som ikke overstiger et nominelt beløp, for reparasjon og vedlikehold i samsvar med forordning (EF) 

nr. 715/2007. 

8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 om fastsettelse av de nærmere 

tekniske krav og prøvinger for EF-typegodkjenning av kjøretøyer med henblikk på deres 112-baserte eCall-systemer i 

kjøretøyer og for EF-typegodkjenning av 112-baserte eCall-systemer, komponenter og separate tekniske enheter. 

De tekniske kravene og prøvingene nevnt i første ledd skal bygge på kravene i nr. 2–7 og på tilgjengelige standarder for eCall, 

herunder: 

a)  EN 16072:2011 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Felles europeiske driftskrav til automatisk nødanrop 

(eCall)», 

b)  EN 16062:2011 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Overordnede krav til applikasjoner (HLAP) for automatisk 

nødanrop (eCall)», 

c)  CEN/TS 16454:2013 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk 

nødanrop (eCall)», når det gjelder samsvar med den felleseuropeiske eCall-tjenesten for det 112-baserte eCall-systemet i 

kjøretøyer, 

d)  EN 15722:2011 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Minimum datasett for automatisk nødanrop (eCall)», 

e)  EN 16102:2011 «Intelligente transportsystemer – Automatisk nødanrop (eCall) – Driftskrav for tredjepartstjenester», 

f)  alle ytterligere europeiske standarder for eCall-systemer vedtatt etter framgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(1), eller reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-

ECE-reglementene) om eCall-systemer som Unionen har tiltrådt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 

1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen 9. juni 2016. 

9.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å ajourføre utgavene av de 

standardene som det vises til i nr. 8 i denne artikkel, når en ny utgave vedtas. 

Artikkel 6 

Regler for personvern og vern av personopplysninger 

1.  Denne forordning berører ikke anvendelsen av direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. All behandling av personopplysninger 

gjennom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet skal skje i samsvar med reglene for vern av personopplysninger fastsatt i 

nevnte direktiver. 

2.  De personopplysninger som behandles i samsvar med denne forordning, skal brukes bare til å håndtere nødsituasjoner som 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 første ledd. 

3.  De personopplysninger som behandles i samsvar med denne forordning, skal ikke oppbevares lenger enn det som er 

nødvendig for å håndtere nødsituasjoner som nevnt artikkel 5 nr. 2 første ledd. Disse opplysningene skal slettes så snart de ikke 

lenger er nødvendige for dette formålet. 

4.  Produsentene skal sikre at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet ikke kan spores og ikke er underlagt noen konstant 

sporing. 

5.  Produsentene skal sikre at opplysningene i det interne minnet i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet fjernes 

automatisk og kontinuerlig. Det er bare tillatt å lagre kjøretøyets tre siste posisjoner i den utstrekning det er absolutt nødvendig 

for å fastsette den nåværende posisjonen og kjøreretningen på tidspunktet for hendelsen. 

6.  Disse opplysningene skal ikke være tilgjengelige for enheter utenfor det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet før eCall-

anropet utløses. 

7.  Teknologi for å bedre personvernet skal bygges inn i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet for å gi eCall-brukerne et 

tilstrekkelig vern av personopplysninger og nødvendig vern for å hindre overvåking og misbruk. 

8.  Det minstesettet av opplysninger som sendes av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, skal omfatte bare de 

minsteopplysningene som er nevnt i standard EN 15722:2011 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Minimum datasett 

for automatisk nødanrop (eCall)». Ingen ytterligere opplysninger skal overføres av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet. 

Dette minstesettet av opplysninger skal lagres på en slik måte at de kan slettes fullstendig og permanent. 

9.  Produsentene skal i brukerhåndboken gi klare og fullstendige opplysninger om den behandlingen av opplysninger som 

foretas gjennom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet. Opplysningene skal omfatte 

a)  en henvisning til behandlingens rettslige grunnlag, 

b)  det faktum at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er aktivert som standardinnstilling, 

c)  de formene for behandling av opplysninger som det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet foretar, 

d)  den spesifikke hensikten med eCall-behandlingen, som skal være begrenset til nødsituasjonene nevnt i artikkel 5 nr. 2 første 

ledd, 

e)  de typene opplysninger som samles inn og behandles, og mottakerne av opplysningene, 

f)  tidsbegrensningen for lagring av opplysninger i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, 

g)  det faktum at kjøretøyet ikke spores kontinuerlig, 

h)  ordningene for utøvelsen av den registrertes rettigheter og den kontakttjenesten som har ansvaret for å håndtere 

anmodninger om tilgang, 

i)  eventuelle ytterligere nødvendige opplysninger om sporbarhet, sporing og behandling av personopplysninger i forbindelse 

med levering av en TPS-eCall-tjeneste og/eller andre verdiøkende tjenester, som uttrykkelig skal godkjennes av eieren og 

være i samsvar med direktiv 95/46/EF. Det skal tas særlig hensyn til det faktum at det kan være forskjeller mellom den 

behandlingen av opplysninger som foretas gjennom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer og TPS-eCall-systemer i 

kjøretøyer eller andre verdiøkende tjenester.  



Nr. 76/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

10.  For å unngå forvirring rundt behandlingens formål og merverdi skal opplysningene i nr. 9 gis separat i brukerhåndboken 

for det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet og TPS-eCall-systemene før systemet tas i bruk. 

11.  Produsentene skal sikre at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet og eventuelle ytterligere systemer som tilbyr TPS-

eCall-tjenester eller verdiøkende tjenester, er utformet slik at det ikke er mulig å utveksle personopplysninger mellom dem. 

Manglende bruk av et system som tilbyr en TPS-eCall-tjeneste eller en verdiøkende tjeneste, eller dersom den registrerte ikke 

vil gi sitt samtykke til behandlingen av hans eller hennes personopplysninger i forbindelse med en TPS-eCall-tjeneste eller 

verdiøkende tjeneste, skal ikke virke negativt på bruken av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet. 

12.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å fastsette 

a)  de nærmere tekniske kravene og prøvingsmetodene for anvendelsen av reglene for behandling av personopplysninger ifølge 

nr. 2 og 3, 

b)  de nærmere tekniske kravene og framgangsmåtene for prøving for å sikre at personopplysninger ikke utveksles mellom det 

112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet og tredjemanssystemer som nevnt i nr. 11. 

De første slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen 9. juni 2016. 

13.  Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter fastsette 

a)  de praktiske tiltakene for å vurdere fravær av sporbarhet og sporing nevnt i nr. 4, 5 og 6, 

b)  modellen for brukeropplysninger nevnt i nr. 9. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 10 nr. 2. 

De første av disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 9. juni 2016. 

Artikkel 7 

Medlemsstatenes forpliktelser 

Med virkning fra 31. mars 2018 kan nasjonale myndigheter bare gi EF-typegodkjenning til nye kjøretøytyper for 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøyer og til nye typer av 112-baserte eCall-systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er 

konstruert og produsert for slike kjøretøyer som oppfyller kravene i denne forordning og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene vedtatt i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 8 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 5 nr. 8 og 9 og artikkel 6 nr. 12 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 8. juni 2015. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten 

senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av 

samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver 

periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 5 nr. 8 og 9 og artikkel 6 nr. 12 kan når som helst tilbakekalles 

av Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.  
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5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 2, artikkel 5 nr. 8 og 9 og artikkel 6 nr. 12 skal tre i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

Artikkel 9 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av de administrative bestemmelsene om EF-typegodkjenning 

av kjøretøyer med henblikk på det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer samt av 112-baserte eCall-systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter som er konstruert og produsert for slike kjøretøyer ifølge kravene i artikkel 5 nr. 1 til 

a)  modellene for de opplysningsdokumentene som produsentene skal framlegge i forbindelse med typegodkjenning, 

b)  modellene for EF-typegodkjenningsdokumenter, 

c)  mønsteret eller mønstrene for EF-typegodkjenningsmerket. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 10 nr. 2. 

De første av disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 9. juni 2016. 

Artikkel 10 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for motorvogner nedsatt ved artikkel 40 nr. 1 i direktiv 2007/46/EF. 

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. 2011/182 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 11 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse på produsentenes overtredelse av bestemmelsene i 

denne forordning og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som vedtas i samsvar med 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 og 

umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene. 

2.  De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner, skal minst omfatte 

a)  framlegging av falske erklæringer under en framgangsmåte for godkjenning eller under en framgangsmåte som fører til en 

tilbakekalling, 

b)  forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning, 

c)  tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifikasjoner som vil kunne føre til tilbakekalling, nektelse eller 

tilbaketrekking av typegodkjenning, 

d)  overtredelse av bestemmelsene i artikkel 6, 

e)  overtredelse av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 7. 
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Artikkel 12 

Rapportering og revisjon 

1.  Kommisjonen skal innen 31. mars 2021 utarbeide en evalueringsrapport som skal framlegges for Europakommisjonen og 

Rådet om resultatene av det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyer, herunder dets utbredelse. Kommisjonen skal undersøke om 

virkeområdet for denne forordning bør utvides til andre kjøretøyklasser, som for eksempel lastebiler, busser og turvogner, 

tohjuls motorvogner og landbrukstraktorer. Dersom Kommisjonen finner det hensiktsmessig, skal den framlegge et forslag om 

dette. 

2.  Etter bredt samråd med alle relevante berørte parter og en nytte- og kostnadsanalyse skal Kommisjonen vurdere behovet 

for krav til en samvirkende, standardisert og sikker plattform med åpen tilgang. Dersom det er hensiktsmessig, skal 

Kommisjonen senest 9. juni 2017 vedta et forslag til regelverk basert på disse kravene. 

Artikkel 13 

Endringer av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IV og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 nr. 2, artikkel 5 nr. 8 og 9, artikkel 6 nr. 12 og 13 og artikkel 8, 9, 10 og 12 får anvendelse fra 8. juni 2015. 

Andre artikler enn dem som er nevnt i annet ledd i denne artikkel, får anvendelse fra 31. mars 2018. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President  Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Endringer av direktiv 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal nye numre lyde: 

«12.8.  eCall-system 

12.8.1.  Finnes: ja/nei(1) 

12.8.2.  teknisk beskrivelse eller tegninger av innretningen: …» 

2)  I vedlegg III del I avsnitt A skal nye numre lyde: 

«12.8.  eCall-system 

12.8.1.  Finnes: ja/nei(1)» 

3)  I vedlegg IV del I gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt 

Gyldighetsområde 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

X   X»       

b)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  I tabell 1 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt Særlige spørsmål 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

 —» 

ii)  I tabell 2 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt Særlige spørsmål 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

 —» 

c)  I tillegg 2 avsnitt «4. Tekniske krav» gjøres følgende endringer: 

i)  I «Del I: Kjøretøyer i gruppe M1» skal nytt nummer lyde: 

Nummer Rettsakt Alternative krav 

«72. Forordning (EU) 2015/758 (eCall-systemer) Kravene i nevnte forordning får ikke anvendelse.» 
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ii)  I «Del II: Kjøretøyer i gruppe N1» skal nytt nummer lyde: 

Nummer Rettsakt Alternative krav 

«72. Forordning (EU) 2015/758 (eCall-systemer) Kravene i nevnte forordning får ikke anvendelse.» 

4)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen i tillegg 1 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 ≤ 2500(*) kg M1 > 2500(*) kg M2 M3 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

G G — —» 

b)  I tabellen i tillegg 2 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

G — — G — — — — — —» 

c)  I tabellen i tillegg 3 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 

«72. eCall-system Forordning (EU) 2015/758 G» 

d)  I tabellen i tillegg 4 skal nytt nummer lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«72. eCall-system Forordning (EU) 

2015/758 

— — G — — — — — —» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 627/2014 

av 12. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 for å tilpasse den til den tekniske utvikling med 

hensyn til egendiagnosesystemets partikkelovervåking(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 4 og artikkel 12 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(2) er Kommisjonen forpliktet til å foreta en gjennomgåelse av 

hvorvidt det på kjøretøyer med kompresjonstenning er teknisk mulig å overvåke dieselpartikkelfilterets (DPF) ytelse i 

forhold til grenseverdiene i egendiagnosesystemet (OBD-grenseverdier) angitt i tabell 1 i vedlegg X til nevnte 

forordning. 

2) Kommisjonen har foretatt en slik gjennomgåelse og konkludert med at teknologien som gjør det mulig å overvåke DPF-

ytelsen i forhold til OBD-grenseverdiene, er tilgjengelig. Resultatene av gjennomgåelsen viser imidlertid også at det er 

hensiktsmessig å utsette gjennomføringsdatoen for disse DPF-ytelseskravene, slik at industrien får tilstrekkelig tid til å 

sikre tilgang på utstyret når det skal masseproduseres og tilpasses til kjøretøyene. Tabell 1 i tillegg 9 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres for å tilføye den nye gjennomføringsdatoen. 

3) I tillegg bør også tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 tilpasses ved at det for motorer med 

elektrisk tenning innsettes en ny kolonne for kravet om overvåking av nivåene av karbonmonoksid i forhold til OBD-

grenseverdiene angitt i tabell 2 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011 samt en kolonne for kravene til ytelse i 

bruk angitt i nr. 6 til 6.5.5.1 i vedlegg X til nevnte forordning. 

4) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 skal nr. 8 lyde: 

«8.  På anmodning fra produsenten kan de alternative bestemmelsene om overvåking av DPF som angitt i nr. 2.3.3.3 i 

vedlegg X, brukes fram til 31. desember 2015 når det gjelder nye typer kjøretøyer eller motorer, og fram til  

31. desember 2016 for alle nye kjøretøyer som selges, registreres eller tas i bruk i Unionen.» 

2)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 17. 

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

Typegodkjenninger som gis for motorer med kompresjonstenning og kjøretøyer i samsvar med bokstav B i tabell 1 i tillegg 9 i 

vedlegg I før anvendelsesdatoen for denne forordning, skal fortsatt være gyldige etter denne datoen. 

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. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Tabell 1 i tillegg 9 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 skal lyde: 

«Tabell 1 

Bokstav 

OBD-

grenseverdier for 

NOx(1) 

OBD-

grenseverdier 

for PM(2) 

OBD-

grenseverdier 

for CO(6) 

Ytelse i bruk 

Reagens-

kvalitet og  

-forbruk 

Gjennom-

førings-

datoer: nye 

typer 

Gjennom-

førings-

datoer: alle  

kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

A Raden «inn-

fasings-

periode» i 

tabell 1 eller 2 

Overvåking 

av ytelse(3) 

 Innfasing(7) Innfasing(4) 31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015(9) 

30.12.2016(10) 

B(11) Raden «inn-

fasings-

periode» i 

tabell 2 

 Raden «inn-

fasings-

periode» i 

tabell 2 

Innfasing(7) Innfasing(4) 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden «ge-

nerelle krav» i 

tabell 1 eller 2 

Raden «ge-

nerelle 

krav» i 

tabell 1 

Raden «ge-

nerelle 

krav» i 

tabell 2 

Allment(8) Allment(5) 31.12.2015 31.12.2016  

Forklaring: 

(1) Kravene til overvåking av «OBD-grenseverdier for NOx» angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg X. 

(2) Kravene til overvåking av «OBD-grenseverdier for PM» angitt i tabell 1 i vedlegg X. 

(3) Kravene til «overvåking av ytelse» angitt i nr. 2.1.1 i vedlegg X. 

(4) Innfasingskravene til reagenskvalitet og -forbruk angitt i nr. 7.1.1.1 og 8.4.1.1 i vedlegg XIII. 

(5) Generelle krav til reagenskvalitet og -forbruk angitt i nr. 7.1.1. og 8.4.1. i vedlegg XIII. 

(6) Kravene til overvåking av «OBD-grenseverdier for CO» angitt i tabell 2 i vedlegg X. 

(7) Innfasingskrav til ytelse i bruk angitt nr. 6.4.4, 6.5.5 og 6.5.5.1 i vedlegg X. 

(8) Generelle krav til ytelse i bruk angitt i avsnitt 6 i vedlegg X. 

(9) For motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(10) For motorer med kompresjonstenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(11) Gjelder bare motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1040/2014 

av 25. juli 2014 

om endring av rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum for å 

tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på 

konsum(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2001/112/EF gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å endre vedleggene til nevnte 

direktiv, med unntak av vedlegg I del I og vedlegg II, for å bringe dem i samsvar med utviklingen i gjeldende 

internasjonale standarder og for å ta hensyn til den tekniske utvikling. 

2) Vedlegg I til direktiv 2001/112/EF gjelder varebetegnelser, produktdefinisjoner og produktegenskaper. Del II nr. 3 i 

nevnte vedlegg omhandler tillatte behandlinger og stoffer. Som følge av den tekniske utvikling finnes det nå nye stoffer 

til klaring av juice. Det dreier seg om planteproteiner fra enten hvete, erter eller poteter, som kan være et alternativ til 

det nå tillatte stoffet gelatin, som er framstilt av animalske produkter. 

3) For å ta hensyn til dette tekniske framskrittet bør del II nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2001/112/EF endres slik at det 

omfatter disse nye stoffene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del II nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2001/112/EØF skal nytt strekpunkt lyde: 

«— planteproteiner fra hvete, erter og poteter til klaring». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 2.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 18. 

(1) EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1832 

av 12. oktober 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 28. mai 2014 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i 

aromatiserte drikker, næringsmiddelkategori 14.1.4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden ble deretter 

gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Det søkes om å bruke erytritol (E 968) for å forbedre smaksprofilen hos og munnfølelsen av drikker med redusert 

energiinnhold og drikker uten tilsatt sukker, slik at de ligner sukkerholdige produkter i smak. Brukt i små mengder 

fungerer erytritol som smaksforsterker og bidrar til å mildne bismaken og den søte ettersmaken som er forbundet med 

bruk av intense søtstoffer i slike drikker. Fordelen for forbrukerne vil derfor være tilgang til mer velsmakende drikker 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker. 

5) I 2003 konkluderte Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) med at erytritol (E 968) er trygt å bruke i 

næringsmidler. Unionens godkjenning av erytritol (E 968) omfatter ennå ikke bruk av stoffet i drikker, ettersom det 

framgikk av uttalelsen fra SCF at terskelen for avførende virkning kan overskrides ved inntak av erytritol i drikker, 

særlig hos unge forbrukere. 

6) Den 12. februar 2015 avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») en 

uttalelse(3) om tryggheten ved den foreslåtte utvidede bruken av erytritol (E 968) som tilsetningsstoff i næringsmidler. 

Myndigheten konkluderte med at akutt inntak av en stor enkeltdose erytritol (inntak ved ett tilfelle) gjennom alkoholfrie 

drikker med en grenseverdi på 1,6 % ikke gir grunn til bekymring med hensyn til avførende virkning. Myndigheten 

bygde sin konklusjon på data som omfattet en anslått eksponering der det var tatt hensyn til den foreslåtte grenseverdien 

på 1,6 % erytitrol i alkoholfrie drikker, erfaringene med bruk av erytritol, stoffets opptaksegenskaper og fraværet av 

påviste negative virkninger, herunder avførende virkning, ved eksponering for det. 

7) Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker, næringsmiddelkategori 14.1.4 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, bør derfor godkjennes med en grenseverdi på 1,6 %. 

8) Forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

9) 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 266 av 13.10.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 19. 

(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) EFSA Journal 2015;13(3):4033. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», skal posten for gruppe I, «Tilsetningsstoffer», lyde: 

 «Gruppe I Tilsetnings-

stoffer 

  E 420, E 421, E 953, E 965, E 965, E 966 og E 967 skal ikke 

brukes 

E 968 skal ikke brukes med mindre noe annet er uttrykkelig 

fastsatt i denne næringsmiddelkategori» 

b)  I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», innsettes følgende post etter posten for E 962: 

 «E 968 Erytritol 16 000  Bare som smaksforsterker i produkter med redusert energiinnhold 

eller uten tilsatt sukker» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2015/1906 

av 22. oktober 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er meinte for å kome i 

kontakt med næringsmiddel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særleg 

artikkel 5 nr. 1 bokstav n), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av synsmåte 20 i kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008(2) bør vedtak om godkjenning av plastattvinnings-

prosessar gjerast i samsvar med den framgangsmåten med forskriftsutval som er nemnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1935/2004. 

2) I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 282/2008, som dreier seg om slike vedtak, vert det i nr. 1 vist til artikkel 11 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1935/2004. 

3) Då forordning (EF) nr. 282/2008 vart vedteken, viste både artikkel 11 nr. 3 og artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1935/2004 til framgangsmåten med forskriftsutval som er fastsett i artikkel 5 i rådsavgjerd 1999/468/EF(3). 

4) Artikkel 11 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 vart endra ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 596/2009(4) for å innføre den framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er fastsett i artikkel 5a i avgjerd 

1999/468/EF, gjennom ei tilvising til ein ny artikkel 23 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1935/2004. 

5) Ettersom godkjenninga av ein plastattvinningsprosess er ei handling med individuelt omfang som har som føremål å 

gjennomføre artikkel 5 nr. 1 bokstav n) i forordning (EF) nr. 1935/2004, og nøyaktige kriterium for godkjenning er 

fastsette i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 282/2008, bør den framgangsmåten med forskriftsutval som det vert vist til i 

artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1935/2004, nyttast. Men framgangsmåten med forskriftsutval finst ikkje lenger 

ettersom avgjerd 1999/468/EF er bytt ut med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(5). I medhald av 

forordning (EU) 182/2011 er framgangsmåten med granskingsutval den rette framgangsmåten for godkjenning av 

plastattvinningsprosessar. 

6) Tilvisinga til framgangsmåten for godkjenning i forordning (EF) nr. 282/2008 bør tilpassast. 

7) Forordning (EF) nr. 282/2008 bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 20. 

(1) TEU L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 om materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er meinte for å kome i 

kontakt med næringsmiddel, og om endring av forordning (EF) nr. 2023/2006 (TEU L 86 av 28.3.2008, s. 9). 

(3) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen (TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 596/2009 av 18. juni 2009 om tilpasning til rådsbeslutning 1999/468/EF av visse rettsakter 

som er omfattet av framgangsmåten i traktatens artikkel 251, med hensyn til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

Tilpasning til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll — del fire (TEU L 188 av18.7.2009, s. 14). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 282/2008 skal lyde: 

«1.  Kommisjonen skal gjere eit vedtak retta til søkjaren der han tildeler eller avslår godkjenning av attvinningsprosessen. 

Artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*) skal nyttast. 

Kommisjonen skal få hjelp av Det faste utvalet for planter, dyr, næringsmiddel og fôr, som vart oppnemnt ved artikkel 58 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(**). Det nemnde utvalet skal vere eit utval slik det er fastsett 

i forordning (EU) nr. 182/2011.» 

 ______________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

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

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

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

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde den tredje 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, 22. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1886 

av 20. oktober 2015 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til barns 

utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi en 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av 

helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe (tidligere European Dietetic Food Industry Association) inngitt i 

henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om «ufordøyelige oligo- og polysakkarider, inkludert galakto-oligosakkarider, oligofruktose, polyfruktose 

og inulin» og «økt kalsiumopptak» (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-140(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet 

følgende ordlyd: «Med ufordøyelige oligo- og/eller polysakkarider for å stimulere kalsiumopptaket». 

6) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 19. november 2014, konkluderte Myndigheten med 

at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av 

«ufordøyelige oligo- og polysakkarider, inkludert galakto-oligosakkarider, oligofruktose, polyfruktose og inulin» og en 

gunstig fysiologisk virkning. Myndigheten anså særlig at næringsmiddelbestandelene «ufordøyelige oligo- og 

polysakkarider, inkludert galakto-oligosakkarider, oligofruktose, polyfruktose og inulin» ikke var tilstrekkelig 

karakterisert. Derfor, ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om beta-galaktosidase fra Streptococcus thermophilus og 

reduksjon av mage- og tarmplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-148(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet 

følgende ordlyd: «Laktase for god fordøyelse». 

8) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 9. oktober 2014, konkluderte Myndigheten med at 

det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av beta-

galaktosidase, som produseres av Streptococcus thermophilus (som deretter inaktiveres) ved gjæring av en 

morsmelkerstatning, og reduksjon av mage- og tarmplager. Derfor, ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 21.10.2015, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 22. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(11):3889. 

(3) EFSA Journal 2014;12(10):3841. 
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9) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om svisker og deres bidrag til en normal 

tarmfunksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-193(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: 

«Tørkede plommer / svisker kan bidra til normal tarmfunksjon». 

10) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 19. november 2014, konkluderte Myndigheten med 

at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av svisker 

og bidrag til en normal tarmfunksjon uten diaré hos spedbarn og småbarn i alderen seks måneder til tre år. Myndigheten 

bemerket særlig at søkeren ikke hadde framlagt noen undersøkelser av virkningen av svisker på tarmfunksjonen hos 

spedbarn og småbarn. Derfor, ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

11) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan helsepåstander som er omhandlet i forordningens 

artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og ikke er godkjent ved en beslutning i henhold til forordningens artikkel 17 nr. 3, fortsatt 

brukes i seks måneder etter at en slik beslutning er truffet, forutsatt at søknaden om godkjenning ble inngitt før 

19. januar 2008. Derfor, ettersom helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning oppfyller disse vilkårene, bør 

overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 nr. 6 i forordning 1924/2006 få anvendelse. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet 

i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt brukes i høyst 

seks måneder etter ikrafttredelsen av 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. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) EFSA Journal 2014;12(11):3892. 
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VEDLEGG 

Avviste helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelgruppe 
Påstand 

Referansenummer 

for EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – 

helsepåstand om barns utvikling og 

helse 

Ufordøyelige oligo- og 

polysakkarider, inkludert galakto-

oligosakkarider, oligofruktose, 

polyfruktose og inulin 

Med ufordøyelige oligo- og/eller 

polysakkarider for å stimulere 

kalsiumopptaket 

Q-2008-140 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – 

helsepåstand om barns utvikling og 

helse 

Beta-galaktosidase fra 

Streptococcus thermophilus 

Laktase for god fordøyelse Q-2008-148 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – 

helsepåstand om barns utvikling og 

helse 

Svisker Tørkede plommer / svisker kan 

bidra til normal tarmfunksjon 

Q-2008-193 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1898 

av 21. oktober 2015 

om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av 

helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra Clasado Limited inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og tarmplager 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00022)(2). Søkerens foreslåtte helsepåstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig daglig 

inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mage- og tarmplager». 

6) Den 16. juli 2014 mottok Kommisjonen og medlemsstatene den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises en årsakssammenheng mellom 

inntak av Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og tarmplager. I denne uttalelsen bemerket Myndigheten også at med 

unntak av én ikke offentliggjort intervensjonsundersøkelse av mennesker, er alle undersøkelser av mennesker og andre 

undersøkelser som søkeren framla i forbindelse med denne påstanden, allerede framlagt ved tidligere søknader om 

samme påstand og vurdert med negativt resultat(3). Derfor, ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren og enhver annen person i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 22.10.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 22. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014; 12(7):3756. 

(3) EFSA Journal 2011;9(12):2472, EFSA Journal 2013;11(6):3259. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

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, 21. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Avvist helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand 
Referansenummer 

for EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Bimuno® GOS Regelmessig daglig inntak av 1,37 g 

galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan 

redusere mage- og tarmplager 

Q-2014-00022 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1491 

av 3. september 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet virginiamycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Virginiamycin er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for virginiamycin i kylling er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor 

(heretter kalt «Kontoret»). 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

virginiamycin i kylling som gjelder for muskler, skinn og fett, lever og nyrer, forutsatt at stoffet ikke benyttes i dyr som 

produserer egg beregnet på konsum. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Kontoret overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Kontoret har vurdert det som hensiktsmessig at grenseverdien for virginiamycin ekstrapoleres fra kylling til fjørfe. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 4.9.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2016 av 5. februar 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 24 

(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/76/22 2018/EØS/76/22 
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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 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. november 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i 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 

«Virginiamycin Virginiamycin faktor S1 Fjørfe 10 μg/kg 

30 μg/kg 

10 μg/kg 

60 μg/kg 

Muskler 

Hud og fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som 

produserer egg beregnet på 

konsum. 

Antiinfektiva/antibiotika» 

 



Nr. 76/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1492 

av 3. september 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tylvalosin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Tylvalosin er nå oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff for muskler, hud og fett, lever og nyrer fra svin og for hud og 

fett samt lever fra fjørfe, unntatt for dyr som produserer egg beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret») om utvidelse av den gjeldende 

posten for tylvalosin til også å gjelde hønseegg. 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

hønseegg. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Kontoret overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Kontoret har vurdert det som hensiktsmessig at grenseverdien for tylvalosin ekstrapoleres fra hønseegg til egg fra andre 

fjørfearter. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 4.9.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 24. 

(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/76/23 2018/EØS/76/23 
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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 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. november 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet tylvalosin lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyreart Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Tylvalosin Tylvalosin Svin 50 μg/kg 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

Muskler 

Hud og fett 

Lever 

Nyrer 

INGEN ANGIVELSE Antiinfektiva/antibiotika» 

Fjørfe 200 μg/kg Egg 

Summen av tylvalosin 

og 3-0-acetyltylosin 

Fjørfe 50 μg/kg 

50 μg/kg 

Hud og fett 

Lever 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1757 

av 28. september 2015 

om godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Italia 13. juli 2009 en søknad om 

oppføring av det aktive stoffet folpet i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 6, konserveringsmidler til bruk i 

beholdere, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 6 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Italia framla i juni 2011 en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen med sine anbefalinger, i samsvar med artikkel 

11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 6 som inneholder folpet, forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

5) Folpet bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at de særlige vilkårene i vedlegget er oppfylt. 

6) Ettersom folpet oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1 som definert i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), bør produkter som er behandlet med eller inneholder folpet, 

være behørig merket når de bringes i omsetning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Folpet godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 2.10.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 26. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/76/24 
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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, 28. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Folpet IUPAC-betegnelse: 

N-(triklorometyltio) 

ftalimid 

EF-nr. 205-088-6 

CAS-nr. 133-07-3 

940 g/kg 1. januar 2016 31. desember 

2025 

6 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt 

i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå 

på andre måter. 

2)  Med hensyn til risikoene for jordmiljøet skal det framgå av produktenes 

etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader at det skal treffes tiltak for å 

verne jordbunnen ved anvendelse utendørs av de konserverte blandingene for 

å forhindre lekkasje og minimere utslipp til miljøet, med mindre det kan 

påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

3)  Med hensyn til risikoene for jordmiljøet skal produkter ikke godkjennes til 

konservering av blandinger som skal anvendes utendørs ved sprøyting, med 

mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder folpet, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 16 nr. 11 i direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, 

kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1758 

av 28. september 2015 

om godkjenning av folpet som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 og 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. 

2) Denne listen omfatter folpet. 

3) Folpet er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkttype 7, 

konserveringsmidler for film, og produkttype 9, konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer, 

som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer henholdsvis produkttype 7 og 9 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten for Kommisjonen sammen med 

sine anbefalinger i juni 2011, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(4). 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

6) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 7 og 9 som inneholder folpet, forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Folpet bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 7 og 9, forutsatt at de særlige vilkårene i vedlegget er 

oppfylt. 

8) Ettersom folpet oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1 som definert i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(5), bør produkter som er behandlet med eller inneholder folpet, 

være behørig merket når de bringes i omsetning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 2.10.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 26. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/25 2018/EØS/76/25 
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9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Folpet godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 og 9, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 7

6
/1

8
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
1

5
.1

1
.2

0
1

8
 

 

VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Folpet IUPAC-betegnelse: 

N-(triklorometyltio) 

ftalimid 

EF-nr. 205-088-6 

CAS-nr. 133-07-3 

940 g/kg 1. oktober 2016 30. september 

2026 

7 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på 

andre måter. 

2)  Med hensyn til risikoene for jordmiljøet skal det framgå av produktenes etiketter 

og eventuelle sikkerhetsdatablader at det skal treffes tiltak for å verne jordbunnen 

ved anvendelse utendørs ved pensling av de konserverte blandingene for å 

forhindre lekkasje og minimere utslipp til miljøet, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

3)  Med hensyn til risikoene for jordmiljøet skal produkter ikke godkjennes til 

konservering av blandinger som anvendes utendørs ved sprøyting, med mindre 

det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder folpet, skal påse at etiketten til det behandlede produktet 

inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

9 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for industrielle 

brukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig verneutstyr dersom 

eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder folpet, skal påse at etiketten til det behandlede produktet 

inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, 

kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1759 

av 28. september 2015 

om godkjenning av glutaraldehyd som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4, 6, 11 og 12(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. 

2) Denne listen omfatter glutaraldehyd. 

3) Glutaraldehyd er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 2, desinfeksjonsmidler til privat bruk og bruk i det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter, 

produkttype 3, biocidprodukter beregnet på veterinærhygiene, produkttype 4, desinfeksjonsmidler for overflater som 

kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer, produkttype 6, konserveringsmidler til bruk i beholdere, produkttype 

11, konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer og produkttype 12, slimmidler, som definert i vedlegg V 

til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2, 3, 4, 6, 11 og 12 som definert i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

4) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 30. mars 2011 og 31. januar 2013, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1451/2007(4). 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

1. oktober 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

6) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 2, 3, 4, 6, 11 og 12 og som inneholder glutaraldehyd, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Glutaraldehyd bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4, 6, 11 og 12, forutsatt at de særlige 

vilkårene i vedlegget er oppfylt. 

8) I uttalelsen konkluderes det med at glutaraldehyd oppfyller kriteriene for klassifisering som et innåndings-

sensibiliserende stoff som definert i nr. 3.4.1.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 2.10.2015, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 26. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/26 2018/EØS/76/26 
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9) Ettersom stoffer hvis vurdering i henhold til artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er avsluttet av 

medlemsstatene innen 1. september 2013 bør godkjennes i samsvar med direktiv 98/8/EF, bør godkjenningsperioden 

være ti år, i samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

10) Ved anvendelse av artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller imidlertid glutaraldehyd vilkårene i artikkel 10 

nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning, og bør derfor anses som et aktivt stoff som bør erstattes. 

11) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder glutaraldehyd i 

materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(1). For slike materialer kan det være 

nødvendig å fastsette spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommisjonen har fastsatt 

slike grenser eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

12) Ettersom glutaraldehyd oppfyller kriteriene for klassifisering som sensibiliserende ved innånding og hudsensibiliserende 

i underkategori 1A som definert i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008, bør produkter som er behandlet med eller 

inneholder glutaraldehyd, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

13) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Glutaraldehyd godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4, 6, 11 og 12, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Glutaraldehyd IUPAC-betegnelse: 

1,5-pentandial 

EF-nr. 203-856-5 

CAS-nr. 111-30-8 

950 g/kg tørrstoff 

(95 %) 

1. oktober 2016 30. september 

2026 

2 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Med hensyn til risikoene for yrkesbrukere kan produktene ikke anvendes ved 

hjelp av påstryking, med mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et 

akseptabelt nivå. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

     3 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Anvendelse med tåkesprøyte skal begrenses til yrkesbrukere. 

3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet 

for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

     4 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet 

for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 eller europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier 

ikke overskrides. 

3)  Produkter skal ikke inngå i materialer og gjenstander som er beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler i henhold til artikkel 1 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1935/2004, med mindre Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for 

migrasjon av glutaraldehyd til næringsmidler eller det etter nevnte forordning er 

fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

     6 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2)  Med hensyn til risikoene for menneskers helse skal produkter som er beregnet 

for ikke-yrkesbrukere, ikke inneholde glutaraldehyd i en konsentrasjon som 

utløser klassifisering som hudsensibiliserende stoff, med mindre eksponeringen 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter enn ved bruk av personlig 

verneutstyr. 

3)  Med hensyn til risikoene for miljøet skal produkter ikke godkjennes til 

konservering av bore- og stabiliseringsvæsker, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

1)  Blandinger som er behandlet med eller inneholder glutaraldehyd, skal ikke 

inneholde glutaraldehyd i en konsentrasjon som utløser klassifisering som 

hudsensibiliserende stoff, med mindre eksponeringen kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter enn ved bruk av personlig verneutstyr. 

2)  Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det 

behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

     11 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2)  Med hensyn til risikoene for jordmiljøet og overflatevann skal produkter ikke 

godkjennes for bruk i små, åpne resirkuleringskjølesystemer, med mindre det kan 

påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Med hensyn til risikoene for miljøet skal produkter ikke godkjennes til 

konservering av vann for hydrostatisk trykktesting, med mindre det kan påvises 

at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

     12 Glutaraldehyd anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Med hensyn til risikoene for miljøet skal produkter ikke godkjennes for bruk i 

papirmasse- eller papirfabrikker som ikke er tilknyttet et renseanlegg, med 

mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet 

med eller inneholder glutaraldehyd, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, 

kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 76/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1981 

av 4. november 2015 

om godkjenning av formaldehyd som avgis fra N,N-metylenbismorfolin som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 6 og 13(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. 

2)  Nevnte liste omfatter N,N-metylenbismorfolin, som som et resultat av vurderingen skal kalles formaldehyd som avgis 

fra N,N-metylenbismorfolin (heretter kalt «MBM»). 

3)  MBM er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkttype 6, 

konserveringsmidler for produkter under lagring, og produkttype 13, konserveringsmidler for væsker som brukes som 

arbeids- eller skjærevæske, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer henholdsvis produkttype 6 og 13 

som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Østerrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 25. juli 2013, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(4). 

5)  I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

3. oktober 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

6)  Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 6 og 13 som inneholder MBM, forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

7)  MBM bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 6 og 13, forutsatt at bestemte vilkår i vedlegget er 

oppfylt. 

8)  Det framgår av uttalelsen at MBM oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende i kategori 1B i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(5). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 28. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/27 



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/193 

 

9)  Ettersom stoffer hvis vurdering i henhold til artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er avsluttet av 

medlemsstatene innen 1. september 2013 bør godkjennes i samsvar med direktiv 98/8/EF, bør godkjenningsperioden 

være fem år, i samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

10)  Ved anvendelse av artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller imidlertid MBM vilkårene i artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) i nevnte forordning, og bør derfor anses som et aktivt stoff som bør erstattes. 

11)  I henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 582/2012 skal vedkommende myndigheter også vurdere om 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 kan oppfylles når de beslutter om et biocidprodukt som inneholder MBM, kan godkjennes 

eller ikke. 

12)  Ettersom MBM oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftframkallende i kategori 1B som definert i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, bør produkter som er behandlet med eller inneholder MBM, være behørig merket når de 

bringes i omsetning. 

13)  Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formaldehyd som avgis fra N,N-metylenbismorfolin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 og 13, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 7

6
/1

9
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
5

.1
1

.2
0
1

8
 

 

VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Formaldehyd som avgis 

fra N,N′-metylen-

bismorfolin (heretter 

kalt «MBM») 

IUPAC-betegnelse: 

N,N-metylenbismorfolin 

EF-nr. 227-062-3 

CAS-nr. 5625-90-1 

92,1 % w/w 1. april 2017 31. mars 2022 6 MBM anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I 

henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

produktvurderingen også omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produkter skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå 

på andre måter. 

3)  Med henblikk på risikoene for yrkesbrukere skal blanding og påfylling av 

produktet i beholdere for sammensetninger være automatisert, med mindre 

det kan påvises at potensiell eksponering av hud, øyne og luftveier for 

MBM kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder MBM, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 



   

 

1
5

.1
1

.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. 7

6
/1

9
5
 

 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

     13 MBM anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I 

henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

produktvurderingen også omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5  

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produkter skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt 

nivå på andre måter. 

3)  Med henblikk på risikoene for yrkesbrukere skal blanding og påfylling av 

produktet i beholdere for sammensetninger være automatisert, med mindre 

det kan påvises at potensiell eksponering av hud, øyne og luftveier for 

MBM kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder MBM, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, 

kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1982 

av 4. november 2015 

om godkjenning av heksaflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter heksaflumuron. 

2)  Heksaflumuron er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 18 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Portugal ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 11. juli 2011, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(4). 

4)  I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

3. desember 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5)  Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder heksaflumuron, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

6)  Heksaflumuron bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7)  Uttalelsen konkluderer med at heksaflumuron har egenskaper som gjør stoffet svært persistent (vP), svært 

bioakkumulerende (vB) og giftig (T) i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5). 

8)  Ettersom stoffer hvis vurdering i henhold til artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er avsluttet av 

medlemsstatene innen 1. september 2013 bør godkjennes i samsvar med direktiv 98/8/EF, bør godkjenningsperioden 

være fem år, i samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 28. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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). 
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9)  Ved anvendelse av artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller imidlertid heksaflumuron vilkårene i artikkel 10 

nr. 1 bokstav a) og d) i nevnte forordning, og bør derfor anses som et aktivt stoff som bør erstattes. 

10)  I henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal vedkommende myndigheter også vurdere om 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 kan oppfylles når de avgjør om et biocidprodukt som inneholder heksaflumuron, kan 

godkjennes eller ikke. 

11)  Ettersom heksaflumuron oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent (vP), svært bioakkumulerende (vB) 

og giftig (T) i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede 

produkter som er behandlet med eller inneholder heksaflumuron, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

12)  Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Heksaflumuron godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Heksaflumuron IUPAC-betegnelse: 

1-(3,5-diklor-4-(1,1,2,2-

tetrafluoretoksy)fenyl)-3-(2,6-

difluorbenzoyl)urea 

EF-nr. 401-400-1 

CAS-nr. 86479-06-3 

984 g/kg 1. april 2017 31. mars 2022 18 Heksaflumuron anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 bokstav a) og d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I 

henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

produktvurderingen også omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5  

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produkter skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt 

nivå på andre måter. 

3)  Ettersom heksaflumuron anses å være svært persistent, svært 

bioakkumulerende og giftig, bør eksponering av dyr utenfor målgruppen 

og miljøet reduseres mest mulig ved å vurdere og iverksette alle 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. Dette omfatter en begrensning 

til bare yrkesmessig bruk og forpliktelse til å bruke lukkede feller med 

lokkestoff. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder heksaflumuron, skal påse at etiketten til det 

behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, 

kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1985 

av 4. november 2015 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til et 

antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Den 28. april 2015 anmodet Belgia Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, om et antiviralt papirlommetørkle med påstanden «dreper 99,9 % av forkjølelses- og influensavirus i 

lommetørkleet» er et biocidprodukt eller et behandlet produkt, og dersom det anses som et biocidprodukt, om det 

tilhører produkttype 1 (hygiene for mennesker) eller 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk 

direkte på mennesker eller dyr). 

2)  Ifølge opplysningene framlagt av Belgia er lommetørkleet et trelags lommetørkle der det midterste laget er impregnert 

med sitronsyre. Det er konstatert at sitronsyren bindes irreversibelt i papirlommetørkleets bestanddeler og blir i 

produktet i hele dets livssyklus. Etter at papirlommetørkleet er blitt brukt, dvs. når fukt som følge av nysing, hosting 

eller snyting i papirlommetørkleet treffer det midterste laget, påstås det at sitronsyren ødelegger virusmengden i 

papirlommetørkleet, og derved forhindrer at den overføres tilbake til hendene og at virus overføres ved kontakt fra hånd 

til hånd og til overflater som papirlommetørkleet kommer i kontakt med. 

3)  Papirlommetørkleet oppfyller definisjonen av et produkt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Papirlommetørkleet oppfyller definisjonen av et behandlet produkt i artikkel 3 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU)  

nr. 528/2012, idet det er bevisst innsatt med sitronsyre med det formål å ødelegge virus og begrense kryssmitte med 

disse virusene. 

5)  Virus oppfyller definisjonen av en skadelig organisme i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

ettersom de kan ha skadevirkninger på mennesker. 

6)  Å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer er en 

biocidfunksjon. 

7)  Det er derfor avgjørende å fastslå om papirlommetørkleet har en primær biocidfunksjon eller ikke, for å bestemme om 

papirlommetørkleet er et behandlet produkt eller et biocidprodukt. 

8)  Påstanden på emballasjen til og i reklamen for papirlommetørkleet er «dreper 99,9 % av forkjølelses- og influensavirus i 

lommetørkleet». Ved en slik påstand framheves papirlommetørkleets biocidfunksjon og tillegges større betydning enn 

dets andre funksjoner (for eksempel å pusse nesa). Det antivirale papirlommetørkleet har derfor en primær biocid-

funksjon. 

9)  Ettersom produkttype 1 omfatter biocidprodukter som brukes til å desinfiserer huden eller hodebunnen og produkttype  

2 omfatter biocidprodukter som brukes for mer omfattende formål, som desinfisering av overflater, materialer eller luft, 

svarer bruken av papirlommetørkleet mest til sistnevnte produkttype. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 28. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre og brakt i omsetning med påstanden «dreper 99,9 % av forkjølelses- 

og influensavirus i lommetørkleet» skal anses som et biocidprodukt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012 og omfattes av produkttype 2 som definert i vedlegg V til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2030 

av 13. november 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 850/2004 innarbeides i unionsretten de forpliktelsene som følger av Stockholm-konvensjonen 

om persistente organiske forbindelser, som ble godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF(2), og av Aarhus-protokollen 

av 1998 om persistente organiske forurensende stoffer (heretter kalt «protokollen») til Konvensjonen av 1979 om 

langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (heretter kalt «CLRTAP»), som ble godkjent ved rådsbeslutning 

2004/259/EF(3). 

2) Ved beslutning 2009/2(4), vedtatt av CLRTAPs forvaltningsorgan på dets 27. møte fra 14. til 18. desember 2009, ble 

kortkjedede klorerte parafiner (heretter kalt «SCCP-er») utpekt som et persistent organisk forurensende stoff. De ble 

derfor tilføyd til protokollen med henblikk på utfasing, med to unntak: bruk som brannhemmende middel i gummi brukt 

i transportører i gruveindustrien eller i tetningsmasse i dammer. Beslutning 2009/2 pålegger partene til protokollen å 

utfase disse to bruksområdene så snart det finnes egnede alternativer. Nevnte beslutning ble gjennomført i unionsretten 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012(5), som oppførte SCCP-er i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004. 

3) I posten for SCCP-er i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 gjøres det unntak for produksjon, omsetning og bruk 

av SCCP-er i transportører i gruveindustrien samt i tetningsmasse i dammer. For å overholde beslutning 2009/2 og i 

henhold til nevnte post må Kommisjonen, så snart det foreligger nye opplysninger om detaljer om bruk og om sikrere 

alternative stoffer eller teknologier, ta unntakene opp til ny vurdering med henblikk på utfasing av gjenværende 

bruksområder for SCCP-er. En slik vurdering, som er obligatorisk i henhold til beslutning 2009/2, er i samsvar med 

artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 850/2004.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 30. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(2) Rådsbeslutning 2006/507/EF av 14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til protokollen om persistente 

organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (EUT L 81 av 

19.2.2004, s. 35). 

(4) C.N.556.2010.TREATIES-4. 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012 av 19. juni 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 159 av 20.6.2012, s. 1). 
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4) I samsvar med beslutning 2009/2 og posten for SCCP-er i vedlegg I til forordning (EU) nr. 850/2004 bør vurderingen av 

unntakene konsentreres om forekomsten av egnede alternativer til de to gjenværende bruksområdene. Når slike 

alternativer er utpekt, bør unntakene utgå fra posten. 

5) I 2010 framla Nederland dokumentasjon om SCCP-er med tittelen «Evaluation of possible restrictions on short chain 

chlorinated paraffins» (heretter kalt «dokumentasjonen»)(1). I dokumentasjonen påvises en rekke alternativer som ville 

kunne benyttes i stedet for SCCP-er i transportører i gruveindustrien samt i tetningsmasse i dammer. Dokumentasjonen 

tar hensyn til resultatet av et offentlig samråd som ble gjennomført av Nederland i forbindelse med utarbeidingen av 

dokumentasjonen. 

6) Blant de forskjellige alternativene som ble påvist, er mellomlange og langkjedede klorerte parafiner (MCCP-er og 

LCCP-er) best kjent, der MCCP-er synes å være det foretrukne alternativet for det store flertallet av brukere. Både 

MCCP-er og LCCP-er kombinerer bruksegenskaper som ligner bruksegenskapene til SCCP-er. Andre tilgjengelige 

alternativer omfatter stoffer som flammehemmende organiske fosfatforbindelser og fosfatmyknere, uorganiske 

flammehemmere og flere andre. 

7) Under den offentlige høringen ga noen europeiske selskaper uttrykk for at overgangen til alternativer ikke nødvendigvis 

vil bli smidig, og at det vil kunne ta lang tid å endre produktenes sammensetning. Det finnes imidlertid eksempler på at 

europeiske selskaper har begynt å bruke alternativer uten store problemer. Særlig når det gjelder de to bruksområdene 

som unntas i henhold til forordning (EF) nr. 850/2004, har en stor produsent av transportører opplyst at overgangen til 

MCCP-er gikk smidig og uten at store kostnader påløp. Samtidig som høringen ble forberedt, arbeidet to andre selskaper 

med alternativer. 

8) I 2013 rådspurte Kommisjonen relevante berørte parter i gruveindustrien. Det framgikk av rådspørringen at 

transportører som inneholder SCCP-er ikke lenger er i bruk i bransjen i forbindelse med gruvedrift. 

9) Med hensyn til tetningsmasse i dammer som inneholder SCCP-er, synes det som de ikke produseres, omsettes eller 

brukes i Unionen. De relevante berørte parter opplyste allerede i 2008 overfor Det europeiske kjemikaliebyrå(2) at 

SCCP-er ikke lot til å være i bruk eller var i ferd med å utfases i tetningsmasse (herunder tetningsmasse i dammer) i 

Europa. 

10) I juni 2012 erklærte den eneste kjente virksomheten som var registrert som produsent av SCCP-er i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) at den hadde stoppet produksjonen av stoffene og ikke 

hadde til hensikt å gjenoppta den. 

11) Det finnes egnede alternativer til bruk av SCCP-er i transportører i gruveindustrien og i tetningsmasse i demninger. Av 

denne grunn er Kommisjonen i henhold til beslutning 2009/2 og revisjonsklausulen i posten for SCCP-er i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 850/2004, forpliktet til å fjerne disse to bruksområdene. Selv om bransjen synes å ha faset ut de to 

bruksområdene frivillig, bør unntakene i posten fjernes for å sikre fullt samsvar med målsetningen for den internasjonale 

avtalen, som er å fjerne bruken av persistente organiske forurensende stoffer. 

12) Det må dessuten klargjøres, med hensyn til SCCP-er, at forbudet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 850/2004 ikke 

gjelder for transportører i gruveindustrien og tetningsmasser i demninger som allerede var i bruk senest på datoen for 

ikrafttredelse av denne forordning. 

13) Det må dessuten klargjøres at produkter som inneholder SCCP i konsentrasjoner på under 0,15 vektprosent, kan bringes 

i omsetning og brukes, idet dette er den mengden SCCP som kan forekomme som urenhet i et produkt produsert med 

MCCP. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 67/548/EØF(4). 

  

(1) «Evaluation of possible restrictions on short chain chlorinated paraffins (SCCPs)», utarbeidet for Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM), Nederland, RPA juli 2010. 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg I, del B, til forordning (EF) nr. 850/2004 skal posten for alkaner C10–C13, klorerte (kortkjedede klorerte parafiner) 

(SCCP-er) lyde: 

«Alkaner C10–C13, klorerte 

(kortkjedede klorerte 

parafiner) (SCCP-er) 

85535-84-8 287-476-5 1.  Som unntak skal produksjon, omsetning og bruk av stoffer eller 

preparater som inneholder SCCP-er i konsentrasjoner på under 

1 vektprosent eller av produkter som inneholder SCCP-er i 

konsentrasjoner på under 0,15 vektprosent, være tillatt. 

2.  Bruk er tillatt for 

a)  transportører i gruveindustrien samt tetningsmasse i 

dammer som inneholder SCCP-er som allerede var i bruk 

senest 4. desember 2015, og 

b)  produkter som inneholder andre SCCP-er enn dem nevnt i 

bokstav a) som allerede var i bruk senest 10. juli 2012. 

3.  Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får anvendelse for 

produkter nevnt i nr. 2.» 

 



Nr. 76/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/1936 

av 8. juli 2015 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til luftventilasjonskanaler og  

-rør i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

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 h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vurderingen og verifiseringen av ytelsen til ventilasjonskanaler og -rør beregnet på bruk til luftventilasjon bør utføres i 

samsvar med systemene som angis i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011. 

2)  Det er derfor nødvendig å fastsette hvilke systemer for vurdering og verifisering av ytelsen som gjelder for 

ventilasjonskanaler og -rør beregnet på bruk til luftventilasjon. Dette burde gi produsentene lettere adgang til det indre 

marked og dermed bidra til økt konkurranseevne i byggesektoren sett under ett. 

3)  Denne beslutning bør gjelde bare for produkter som ikke omfattes av andre tilsvarende rettsakter i unionsretten. Derfor 

bør den ikke gjelde for kanaler og rør som brukes til fastmonterte brannslokkingsanlegg ettersom de allerede omfattes 

av kommisjonsvedtak 96/577/EF(2) og kommisjonsvedtak 1999/472/EF(3), 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på ventilasjonskanaler og -rør som er beregnet på bruk til luftventilasjon i byggverk som 

fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Produktene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til deres vesentlige egenskaper i 

samsvar med systemene angitt i vedlegg II. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 28.10.2015, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 31. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 96/577/EF av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til fastmonterte brannsløkkingsanlegg (EFT L 254 av 8.10.1996, s. 44). 

(3) Kommisjonsvedtak 1999/472/EF av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med drikkevann (EFT L 184 av 17.7.1999, s. 42). 

2018/EØS/76/31 
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Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG I 

PRODUKTER SOM OMFATTES AV BESLUTNINGEN 

Denne beslutning får anvendelse på: 

1.  Ventilasjonskanaler og -rør beregnet på bruk i byggverk med henblikk på luftventilasjon. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

For produktene som omfattes av denne beslutning, gjelder følgende systemer for vurdering og verifisering av deres ytelse, idet 

det tas hensyn til deres vesentlige egenskaper: 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter Vesentlige egenskaper 

Gjeldende system for vurdering og 

verifisering av ytelse som fastsatt i vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 305/2011 

Ventilasjonskanaler og -rør beregnet på 

bruk i byggverk med henblikk på luft-

ventilasjon. 

For alle vesentlige egenskaper unntatt 

brannpåvirkning 

3 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

For alle produkter angitt i første kolonne i tabell 1 skal systemene for vurdering og verifisering, avhengig av deres 

undergrupper, bestemmes i henhold til følgende: 

Undergruppe av produkt 

Gjeldende system for vurdering og 

verifisering av ytelse som fastsatt i vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 305/2011 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart trinn i produksjonsprosessen leder til en 

forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning (f.eks. tilsetning av brannhemmende 

midler eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende europeisk rettslig grunnlag for å 

klassifisere deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører undergruppene angitt i rad 1 og 2 3 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/1958 

av 1. juli 2015 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til geosynteter og beslektede 

produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

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 h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Framgangsmåten for attestering av geosynteters og beslektede produkters samsvar med gjeldende tekniske spesifika-

sjoner er fastsatt i kommisjonsvedtak 96/581/EF(2). 

2)  Vedtak 96/581/EF fastsetter ikke detaljerte kriterier for valget av systemer for vurdering og verifisering av geosynteters 

og beslektede produkters ytelse ved brannpåvirkning. 

3)  Systemene som angis i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 bør velges på en måte som er mer egnet for 

vurdering av ytelsen til geosynteter og beslektede produkter. Dette burde gi produsentene lettere adgang til det indre 

marked og dermed bidra til økt konkurranseevne i byggesektoren sett under ett. 

4)  Av klarhets- og åpenhetshensyn bør vedtak 96/581/EF derfor oppheves og erstattes. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på geosynteter og beslektede produkter fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Geosyntetene og de beslektede produktene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til 

deres vesentlige egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Vedtak 96/581/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2015, s. 181, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 31. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 96/581/EF av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til geotekstilar (EFT L 254 av 8.10.1996, s. 59). 

2018/EØS/76/32 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG I 

PRODUKTER SOM OMFATTES AV BESLUTNINGEN 

Denne beslutning får anvendelse på: 

1.  Geosynteter (membraner og tekstiler) som brukes til separasjon, vern, drenering, filtrering eller jordarmering, 

2.  Geokompositter som brukes til separasjon, vern, drenering, filtrering eller jordarmering, 

3.  Geogitter som brukes til separasjon, vern, drenering, filtrering eller jordarmering, 

4.  Geomembraner som brukes til separasjon, vern, drenering, filtrering eller jordarmering, 

5.  Geonett som brukes til separasjon, vern, drenering, filtrering eller jordarmering. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

For produktene som omfattes av denne beslutning gjelder følgende systemer for vurdering og verifisering av deres ytelse, idet 

det tas hensyn til deres vesentlige egenskaper: 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter Vesentlige egenskaper 

Gjeldende system for vurdering og 

verifisering av ytelse som fastsatt i vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 305/2011 

Geosynteter (membraner og tekstiler), 

geokompositter, geogitter, geomembraner 

og geonett som brukes til separasjon, 

vern, drenering, filtrering eller jordar-

mering 

For alle vesentlige egenskaper unntatt 

brannpåvirkning 
2+ 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

For alle produkter angitt i første kolonne i tabell 1 skal systemene for vurdering og verifisering, avhengig av deres 

undergrupper, bestemmes i henhold til følgende: 

Undergruppe av produkt 
Gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelse 

som fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart trinn i produksjons-

prosessen leder til en forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning 

(f.eks. tilsetning av brannhemmende midler eller en begrensning av 

organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende europeisk rettslig 

grunnlag for å klassifisere deres ytelse ved brannpåvirkning uten 

prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører undergruppene angitt i rad 1 og 2 3 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/1959 

av 1. juli 2015 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til sanitærtekniske varer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

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 h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Framgangsmåten for attestering av sanitærtekniske varers samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner er fastsatt i 

kommisjonsvedtak 97/464/EF(2). 

2)  Vedtak 97/464/EF fastsetter ikke detaljerte kriterier for valget av systemer for vurdering og verifisering av 

sanitærtekniske varers ytelse ved brannpåvirkning, særlig lokk til mannhull og nedløpsbrønner. 

3)  Systemene som angis i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 bør velges på en måte som er mer egnet for 

vurdering av ytelsen til sanitærtekniske varer. Dette burde gi produsentene lettere adgang til det indre marked og dermed 

bidra til økt konkurranseevne i byggesektoren sett under ett. 

4)  Av klarhets- og åpenhetshensyn bør vedtak 97/464/EF oppheves og erstattes. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på sanitærtekniske varer og beslektede produkter angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

De sanitærtekniske varene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til deres vesentlige 

egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Vedtak 97/464/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2015, s. 184, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 31. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak av 27. juni 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sanitærtekniske varer (EFT L 198 av 25.7.1997, s. 33). 

2018/EØS/76/33 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG I 

PRODUKTER SOM OMFATTES AV BESLUTNINGEN 

Denne beslutning får anvendelse på: 

1.  Tilbakeslagsventiler: vakuumventiler til ventilering av rørledninger, 

2.  Byggesett for pumpestasjoner for spillvann og anlegg for pumping av avløpsvann, 

3.  Byggesett og deler til renseanlegg og utstyr for rensing på stedet, 

4.  Septiktanker, 

5.  Prefabrikkerte avløpskanaler, 

6.  Mannhull og inspeksjonskamre, 

7.  Trinnjern, stiger og håndlister til mannhull og inspeksjonskamre, 

8.  Utskillere, 

9.  Lokk til mannhull og nedløpsbrønner. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

For produktene som omfattes av denne beslutning gjelder følgende systemer for vurdering og verifisering av deres ytelse, idet 

det tas hensyn til deres vesentlige egenskaper: 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter Vesentlige egenskaper 

Gjeldende systemer for vurdering og verifisering av 

ytelse som fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 305/2011 

Tilbakeslagsventiler: vakuumventiler til ventile-

ring av rørledninger 

For alle vesentlige egen-

skaper unntatt brannpå-

virkning 

4 

Byggesett for pumpestasjoner for spillvann og 

anlegg for pumping av avløpsvann 

3 

Byggesett og deler til renseanlegg og utstyr for 

rensing på stedet 

3 

Septiktanker 3 

Prefabrikkerte avløpskanaler 3 

Mannhull og inspeksjonskamre 4 

Trinnjern, stiger og håndlister til mannhull og 

inspeksjonskamre 

4 

Utskillere 4 

Lokk til mannhull og nedløpsbrønner 1 

 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

For alle produkter angitt i første kolonne i tabell 1 skal systemene for vurdering og verifisering, avhengig av deres 

undergrupper, bestemmes i henhold til følgende: 

Undergruppe av produkt 

Gjeldende systemer for vurdering og verifisering av 

ytelse som fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 305/2011 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart trinn i produksjonsprosessen leder 

til en forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning (f.eks. tilsetning av 

brannhemmende midler eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende europeisk rettslig grunnlag for å 

klassifisere deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører undergruppene angitt i rad 1 og 2 3 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2115 

av 23. november 2015 

om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til 

leketøy for å vedta særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til formamid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre et høyt vernenivå for barn mot risikoer forårsaket av kjemiske stoffer i leketøy er det i direktiv 2009/48/EF 

fastsatt visse krav til kjemiske stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), samt til 

duftallergener og til visse grunnstoffer. I tillegg gir direktiv 2009/48/EF Kommisjonen myndighet til å vedta særlige 

grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på barn under 36 måneder og i andre leketøy beregnet på å 

puttes i munnen, for å sikre tilstrekkelig vern når det gjelder leketøy med høy eksponeringsgrad. Disse grenseverdiene 

vedtas ved at de oppføres i tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF. 

2) For en rekke kjemikalier er de gjeldende grenseverdiene enten for høye sett i lys av tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon, eller ikke fastsatt. Det bør derfor vedtas særlige grenseverdier for disse stoffene, idet det tas hensyn til 

kravene til næringsmiddelemballasje samt forskjellene mellom leketøy og materialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler. 

3) Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe for sikkerhetskrav til leketøy som skal rådgi Kommisjonen i utarbeidelsen 

av lovforslag og politiske initiativer på området sikkerhetskrav til leketøy. Oppgaven til ekspertgruppens undergruppe 

«Kjemikalier» er å gi råd om kjemiske stoffer som kan brukes i leketøy. 

4) Formamid (CAS-nummer 75-12-7) brukes blant annet i plast- og polymerindustrien, særlig som løsemiddel, mykner 

eller som stoff sammen med et ekspansjonsmiddel til framstilling av skum(3). I 2010 fant flere medlemsstater formamid 

i en rekke skumleketøy, for eksempel puslematter, noe som gir grunn til bekymring for barns helse ved innånding. Noen 

medlemsstater iverksatte eller har vurdert å iverksette regulerende tiltak. 

5) I sine drøftinger om formamid la undergruppen «Kjemikalier» til grunn uttalelsen fra den franske næringsmiddel-, 

miljø- og arbeidsmiljømyndigheten (ANSES). I uttalelsen ble det anbefalt at utslipp av formamid til luft fra puslematter 

begrenses, slik at utslippet ikke overstiger 20 μg/m3 målt 28 dager etter utpakking og isolasjon av nye matter i et 

avgassingskammer før salg i henhold til en prøvingsmetode(4) som er i samsvar med standardene ISO 16000-6 og 

16000-9, og som utføres under forhold som egner seg til stikkprøver av varer og varepartier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 33. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), «Opinion on the uses of formamide in 

consumer goods and health risks related to formamide in children's foam puzzle mats.» ANSES Opinion, Request No 2010-SA-0302,  

4. juli 2011, s. 4. 

(4) Protokoll for utslippsprøver med en relativ fuktighet på 50 %, en temperatur på 23 °C, et luftfornyelsestall på 0,5 volum h– 1, et normalt 

romvolum på 30 m3 og en utslippsoverflate for matten på 1,2 m2. 
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6) Undergruppen «Kjemikalier» vurderte også et barnerom (romvolum 30 m3) med en stor puslematte (1,2 m2, 720 g) og 

flere andre skumleketøy (til sammen 1 kg skumleketøymaterialer i kontakt med luft). Luften i barnerommet 

(luftfornyelsestall 0,5 h– 1) ville ha inneholdt 20 μg/m3 formamid etter 28 dager dersom formamidinnholdet var ca.  

200 mg/kg og ble fullstendig avgitt. 

7) Formamid er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. I henhold 

til del III nr. 4 i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF kan reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1B, som formamid, 

forekomme i leketøy i konsentrasjoner som er lik eller lavere enn den relevante konsentrasjonen som er fastsatt for 

klassifisering av blandinger som inneholder stoffet, dvs. 0,5 %, som tilsvarer 5 000 mg/kg (grenseverdi for innhold), før 

1. juni 2015, og 0,3 %, som tilsvarer 3 000 mg/kg (grenseverdi for innhold), etter denne datoen. I direktiv 2009/48/EF er 

det på nåværende tidspunkt ikke fastsatt en utslippsgrenseverdi for formamid. 

8) På bakgrunn av dette anbefalte undergruppen «Kjemikalier» på sitt møte 28. november 2013 at utslippene av formamid 

fra materialer som brukes i skumleketøy, i tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF begrenses til 20 μg/m3 etter 

høyst 28 dager fra oppstart av utslippsprøvingen. På sitt møte 18. februar 2015 anbefalte undergruppen i tillegg at 

utslippsprøving ikke er nødvendig dersom formamidinnholdet er 200 mg/kg eller lavere (grenseverdiverdi i et verst 

tenkelig eksponeringsscenario). 

9) Det er ikke kjent at formamid brukes i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. 

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 47 i direktiv 

2009/48/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF tilføyes følgende post: 

Stoff CAS-nr. Grenseverdi 

«Formamid 75-12-7 20 μg/m3 (utslippsgrense) etter høyst 28 dager fra oppstart av utslippsprøving av 

materialer som brukes i skumleketøy, og som inneholder mer enn 200 mg/kg 

(grenseverdi basert på innhold).» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. mai 2017 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 24. mai 2017. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2116 

av 23. november 2015 

om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til 

leketøy for å vedta særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til benzisotiazolinon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre et høyt vernenivå for barn mot risikoer forårsaket av kjemiske stoffer i leketøy er det i direktiv 2009/48/EF 

fastsatt visse krav til kjemiske stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), samt til 

duftallergener og til visse grunnstoffer. I tillegg gis Kommisjonen i direktiv 2009/48/EF myndighet til å vedta spesifikke 

grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy beregnet på barn under 36 måneder og i andre leketøy beregnet på å puttes i 

munnen for å sikre tilstrekkelig vern når det gjelder leketøy med høy eksponeringsgrad. Disse grenseverdiene vedtas 

ved at de oppføres i tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF. 

2) For en rekke kjemikalier er de gjeldende grenseverdiene enten for høye på bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon eller ikke fastsatt. Spesifikke grenseverdier for disse bør derfor fastsettes idet det tas hensyn til kravene 

til næringsmiddelemballasje samt forskjellene mellom leketøy og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. 

3) Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe for sikkerhetskrav til leketøy som skal rådgi Kommisjonen i utarbeidelsen 

av lovforslag og politiske initiativer innenfor området sikkerhetskrav til leketøy. Oppgaven til ekspertgruppens 

undergruppe «Kjemikalier» er å gi råd om kjemiske stoffer som kan brukes i leketøy. 

4) 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (1,2-benzisotiazolin-3-on, BIT, CAS nummer 2634-33-5) brukes som konserveringsmiddel i 

vannbasert leketøy(3) herunder hobbymaling og fingermaling(4), som vist fra resultater av markedsundersøkelser som 

omfatter markedsdeltakere og deres bransjeorganisasjoner, forbrukerrepresentanter og allergisentre samt internettsøk og 

butikkbesøk(5). 

5) I sine overveielser av BIT la undergruppen «Kjemikalier» til grunn en relatert uttalelse fra Vitenskapskomiteen for 

forbrukersikkerhet (SCCS) der det framgikk at BIT er et veldokumentert kontaktallergen(6). Selv om uttalelsen vurderer 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 33. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Den danske Miljøstyrelsen (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer 

products, nr. 124, 2014; tabell 24 på s. 56. 

(4) Den danske Miljøstyrelsen (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer 

products, nr. 124, 2014, s. 38. 

(5) Den danske Miljøstyrelsen (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer 

products, nr. 124, 2014, s. 19 og utover. 

(6) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), Uttalelse om benzisotiazolinon (BIT). Uttalelse vedtatt 26-27. juni 2012, s. 16 og 26. 
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BIT bare som et middels sensibiliserende stoff med lavere styrke enn andre markedsførte konserveringsmidler i 

kosmetikkprodukter(1), er konklusjonen at isotiazolinoner er betydelige kontaktallergener for forbrukerne i Europa(2). 

Bruken av BIT i kosmetikk er ikke tillatt(3). 

6) BIT er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som hudsensibiliserende. I direktiv 2009/48/EF er det per 

i dag verken fastsatt en grenseverdi for BIT eller en generell grenseverdi for sensibiliserende stoffer. 

7) På bakgrunn av dette konkluderte undergruppen «Kjemikalier» at BIT ikke bør brukes i leketøy. I samsvar med 

europeisk standard EN 71-9:2005+A1:2007 bør stoffer som ikke skal brukes, begrenses til grensen for mengdebe-

stemmelse fra en passende testmetode(4). Undergruppen «Kjemikalier» anbefalte derfor på sitt møte 26. mars 2014 at 

konsentrasjonen av BIT i leketøy begrenses til grensen for mengdebestemmelse, som er høyst 5 mg/kg. Bruken av BIT 

er ikke regulert for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. 

8) På bakgrunn av dette bør tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF endres slik at det omfatter en grenseverdi for 

innhold av BIT i leketøy. 

9) Grenseverdien for innhold fastsatt ved dette direktiv bør vurderes på nytt innen fem år fra den datoen direktivet får 

anvendelse for medlemsstatene. 

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 15 nr. 47 i direktiv 

2009/48/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF tilføyes: 

Stoff CAS-nr. Grenseverdi 

«1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 5 mg/kg (grenseverdi for innhold) i vannbaserte leketøymaterialer 

i samsvar med metodene fastsatt i EN 71-10:2005 og EN  

71-11:2005.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. mai 2017 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 24. mai 2017. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

området dette direktiv omhandler.  

  

(1) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), Uttalelse om benzisotiazolinon (BIT). Uttalelse vedtatt 26-27. juni 2012, s. 16. 

(2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), Uttalelse om benzisotiazolinon (BIT). Uttalelse vedtatt 26-27. juni 2012, s. 26. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 

(4) EN 71-9:2005+A1:2007, Vedlegg A, del A.10. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/219 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2117 

av 23. november 2015 

om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til 

leketøy for å vedta særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til 

klormetylisotiazolinon og metylisotiazolinon, både hver for seg og i forholdet 3:1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), særlig 

artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre et høyt vernenivå for barn mot risikoer forårsaket av kjemiske stoffer i leketøy er det i direktiv 2009/48/EF 

fastsatt visse krav til kjemiske stoffer som klassifiseres som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjons-

toksiske (CMR-stoffer) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), samt til duftallergener 

og til visse grunnstoffer. I tillegg gir direktiv 2009/48/EF Kommisjonen myndighet til å vedta særlige grenseverdier for 

kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på barn under 36 måneder og i andre leketøy beregnet på å puttes i munnen, 

for å sikre tilstrekkelig vern når det gjelder leketøy med høy eksponeringsgrad. Disse grenseverdiene vedtas ved at de 

oppføres i tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF. 

2) For en rekke kjemikalier er de gjeldende grenseverdiene enten for høye sett i lys av tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon, eller ikke fastsatt. Det bør derfor vedtas særlige grenseverdier for disse stoffene, idet det tas hensyn til 

kravene til næringsmiddelemballasje samt forskjellene mellom leketøy og materialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler. 

3) Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe for sikkerhetskrav til leketøy som skal rådgi Kommisjonen i utarbeidelsen 

av lovforslag og politiske initiativer på området sikkerhetskrav til leketøy. Oppgaven til ekspertgruppens undergruppe 

«Kjemikalier» er å gi råd om kjemiske stoffer som kan brukes i leketøy. 

4) 5-klor-2-metylisotiazolidin-3(2H)-on (CMI) og 2-metylisotiazolidin-3(2H)-on (MI) i forholdet 3:1 (CAS-nummer 

55965-84-9)(3) samt dets individuelle komponenter CMI (CAS-nummer 26172-55-4) og MI (CAS-nummer 2682-20-4) 

brukes som konserveringsmidler i vannbaserte leketøy(4), blant annet i hobbymaling, fingermaling, vindus-/glassmaling, 

lim og såpebobler(5). 

5) I sine drøftinger om CMI og MI i forholdet 3:1 og komponentene CMI og MI hver for seg la undergruppen 

«Kjemikalier» til grunn en relatert uttalelse fra Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER) der det framgikk 

at verken CMI og MI i forholdet 3:1 eller CMI og MI hver for seg er anbefalt for bruk i leketøy, ettersom det er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 33. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Handelsnavnene er Kathon, Acticide, Microcare, osv. i henhold til SCCS, «Opinion on the mixture of 5-chloro-2-methylisothiazolin-

3(2H)-one and 2-methylisothiazolin-3(2H)-one». Uttalelse vedtatt 8. desember 2009, s. 6. 

(4) Danske EPA (2014), «Survey and health assessment of preservatives in toys». «Survey of chemical substances in consumer products»,  

nr. 124, 2014; tabell 24 på s. 56. 

(5) Danske EPA (2014), «Survey and health assessment of preservatives in toys». «Survey of chemical substances in consumer products»,  

nr. 124, 2014, s. 38-39. 
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konstatert kontaktallergiske reaksjoner i forbindelse med disse stoffene i kosmetikk(1). Undergruppen «Kjemikalier» tok 

også hensyn til en relatert uttalelse fra SCCS som anser CMI og MI i forholdet 3:1 å være et ekstremt kontaktallergen 

for mennesker, noe som dokumenteres av tilgjengelige data(2). 

6) CMI og MI i forholdet 3:1 er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassifisert som hudsensibiliserende, mens 

CMI og MI hver for seg ikke er klassifisert i forordningen. I direktiv 2009/48/EF er det på nåværende tidspunkt verken 

fastsatt særlige grenseverdier for CMI/MI 3:1 eller for CMI og MI hver for seg, og heller ingen generell grenseverdi for 

sensibiliserende stoffer. 

7) På bakgrunn av dette anbefalte undergruppen «Kjemikalier» på sitt møte 15. februar 2012 at CMI og MI i forholdet 3:1 

ikke bør brukes i leketøy. 

8) Ifølge det tyske forbundsinstituttet for risikovurdering (BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung)(3) bør grenseverdier 

for CMI og MI, som er sterkt allergiframkallende, fastsettes til en konsentrasjon som vurderes som beskyttende for 

allerede sensibiliserte personer. Dette er den strengeste måten å begrense allergener på, ettersom allerede sensibiliserte 

personer får allergiske reaksjoner selv ved de laveste allergenkonsentrasjonene. Ifølge ovennevnte uttalelse fra SCCS er 

denne konsentrasjonen under 2 mg/kg(4). 

9) Ifølge BfR kan markedsovervåking rutinemessig mengdebestemme CMI ned til 0,75 mg/kg og MI ned til 0,25 mg/kg(5) 

(grenser for mengdebestemmelse). 

10) På bakgrunn av dette anbefalte ekspertgruppen for sikkerhetskrav til leketøy på sitt møte 23. mai 2014 også å begrense 

bruken av CMI og MI hver for seg til deres grenser for mengdebestemmelse. 

11) Selv om det finnes en spesifikk migrasjonsgrense for MI alene som tilsetningsstoff i visse materialer som kommer i 

kontakt med næringsmidler, er de grunnleggende forutsetningene for å utlede migrasjonsgrensen ikke de samme som 

forutsetningen for å utlede grenseverdien for innhold av MI i leketøy. Bruken av CMI og MI i forholdet 3:1 og av CMI 

alene er ikke regulert for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. 

12) Tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF bør derfor endres til å omfatte en grenseverdi for innhold av CMI og MI i 

forholdet 3:1 og av CMI og MI hver for seg i leketøy. 

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 47 i direktiv 

2009/48/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I tillegg C til vedlegg II til direktiv 2009/48/EF tilføyes følgende poster: 

Stoff CAS-nr. Grenseverdi 

«reaksjonsblanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-

on [EF-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 

[EF-nr. 220-239-6] (3:1) 

55965-84-9 1 mg/kg (grenseverdi for innhold) i vannbaserte 

leketøymaterialer 

5-klor-2-metyl-isotiazolin-3(2H)-on 26172-55-4 0,75 mg/kg (grenseverdi for innhold) i vann-

baserte leketøymaterialer 

2-metylisotiazolin-3(2H)-on 2682-20-4 0,25 mg/kg (grenseverdi for innhold) i vann-

baserte leketøymaterialer» 

 

  

(1) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER), «Opinion on ‘CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of 

CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys», vedtatt 29. mai 2007, s. 8 og tabell 1 på s. 9. 

(2) Se uttalelse fra SCCS i fotnote 3, s. 35. 

(3) Posisjonsnotat fra Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) av 24.9.2012, s. 4. 

(4) Se uttalelse fra SCCS i fotnote 3, s. 33. 

(5) Se fotnote 8. 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. november 2017 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 24. november 2017. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/210 

av 10. februar 2015 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon 

av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En alkoholsterk drikk framstilt ved maserasjon av slåper (Prunus spinosa) i landbruksetanol produseres tradisjonelt i 

Spania og er allment kjent blant spanske forbrukere som «Pacharán». I mangel av en kategori av alkoholsterke drikker 

som svarer til «Pacharán», og for å gi tydelig informasjon til ikke-spanske forbrukere og avspeile den økonomiske og 

markedsmessige utvikling bør en ny kategori med betegnelsen «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller 

Pacharán» tilføyes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008. For å sikre beskyttelse av forbrukerne og av 

produsentenes økonomiske interesser bør den nye kategorien omfatte tekniske spesifikasjoner som er basert på en 

evaluering av eksisterende kvalitets- og produksjonsparametrer som brukes på unionsmarkedet. 

2) Av hensyn til omdømmet til «Pacharán», som forbrukerne spontant forbinder med Spania, som tidligere erkjent, kan 

ordet «Pacharán» bare brukes som varebetegnelse når produktet er framstilt i Spania. Når produktet er framstilt utenfor 

Spania, kan ordet «Pacharán» bare brukes som tillegg til varebetegnelsen «alkoholsterk drikk aromatisert med slåper» 

og bare med angivelse av produksjonsstaten. 

3) Den geografiske betegnelsen «Pacharán navarro», som er oppført under «Andre alkoholsterke drikker» i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008, bør overføres til kategorien «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán» i 

samme vedlegg. 

4) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II, etter punkt 37, «Sloe gin», skal nytt punkt 37a lyde: 

«37a «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán» 

Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán er en alkoholsterk drikk 

a) som har en framherskende slåpesmak og framstilles ved maserasjon av slåper (Prunus spinosa) i landbruksetanol 

med tilsetting av naturlige ekstrakter av anis og/eller destillater av anis, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 35. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

2018/EØS/76/37 
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b) som har en alkoholstyrke på minst 25 volumprosent, 

c) der det til produksjonen er brukt minst 125 gram slåper per liter ferdig produkt, 

d) som har et sukkerinnhold, uttrykt som invertsukker, på mellom 80 og 250 gram per liter ferdig produkt, 

e) der de organoleptiske egenskapene, fargen og smaken kommer utelukkende fra frukten som er brukt, og fra anis. 

«Pacharán» kan bare brukes som varebetegnelse dersom produktet er framstilt i Spania. Dersom produktet er 

framstilt utenfor Spania, kan «Pacharán» bare brukes som tillegg til varebetegnelsen «alkoholsterk drikk aromatisert 

med slåper», og bare dersom det følges av angivelsen «framstilt i» etterfulgt av navnet på medlemsstaten eller 

tredjestaten der produktet er framstilt. 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I produktkategorien «Andre alkoholsterke drikker» utgår følgende poster: 

 «Pacharán navarro Spania 

 Pacharán Spania» 

b) Etter produktkategori 34 innsettes følgende post: 

«37a. Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller 

Pacharán 

Pacharán navarro Spania» 

Artikkel 2 

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

Alkoholsterke drikker som svarer til kategorien «Alkoholsterke drikker aromatisert med slåper eller Pacharán», og som ikke er 

merket i samsvar med forordning (EF) nr. 110/2008, kan fortsatt bringes i omsetning til lagrene er tømt. 

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/29/EU 

av 12. juni 2013 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

pyrotekniske artikler (omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF av  

23. mai 2007 om omsetning av pyrotekniske artikler(3) 

er blitt betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres 

ytterligere endringer, bør direktivet av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 36. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 22. mai 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013. 

(3) EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1. 

(4) Se vedlegg IV del A. 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(5) fastsetter regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, en ramme for markeds-

tilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater samt 

allmenne prinsipper for CE-merking. 

3)  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(6) fastsetter felles prinsipper og referansebe-

stemmelser som skal få anvendelse på tvers av 

sektorregelverk, for å gi et ensartet grunnlag for revisjon 

eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 

2007/23/EF bør tilpasses nevnte beslutning. 

4)  Gjeldende lover og forskrifter i medlemsstatene når det 

gjelder tilgjengeliggjøring på markedet av pyrotekniske 

artikler, varierer, særlig med hensyn til aspekter som 

sikkerhet og ytelsesegenskaper. 

5)  Ettersom medlemsstatenes lover og forskrifter kan gi 

opphav til handelshindringer i Unionen, bør de 

harmoniseres slik at fri omsetning av pyrotekniske 

artikler kan sikres på det indre marked, samtidig som 

det sikres et høyt vernenivå for menneskers helse og 

sikkerhet og vern av forbrukere og yrkesbrukere. Et 

høyt vernenivå bør omfatte overholdelse av de relevante 

aldersgrensene for brukere av pyrotekniske artikler.  

  

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2018/EØS/76/38 
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6)  Rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om harmonise-

ring av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll 

med eksplosive varer til sivil bruk(1) utelukker 

pyrotekniske artikler fra sitt virkeområde. 

7)  Sikkerheten under lagring er regulert i rådsdirektiv 

96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene 

for større ulykker med farlige stoffer(2), som fastsetter 

sikkerhetskrav for virksomheter der det finnes eksplosi-

ve varer, herunder pyrotekniske stoffer. 

8)  Reglene for sikkerhet ved transport av pyrotekniske 

artikler omfattes av internasjonale konvensjoner og 

avtaler, herunder De forente nasjoners rekommanda-

sjoner om transport av farlig gods. Disse aspektene bør 

derfor ikke omfattes av dette direktivs virkeområde. 

9)  Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

10)  Dette direktiv får ikke anvendelse på pyrotekniske 

artikler som omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF av  

20. desember 1996 om skipsutstyr(3) og de relevante 

internasjonale konvensjoner som angis i nevnte direktiv. 

Det bør heller ikke få anvendelse på kruttlapper 

beregnet på bruk i leketøy som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av  

18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(4). 

11)  Fyrverkeri som er framstilt av en produsent til eget 

bruk, og som er godkjent av den medlemsstaten der 

produsenten er etablert, til bruk utelukkende på denne 

medlemsstatens territorium, og som forblir på denne 

medlemsstatens territorium, bør ikke anses å være gjort 

tilgjengelig på markedet, og behøver derfor ikke å 

oppfylle kravene i dette direktiv. 

12)  Dersom kravene fastsatt i dette direktiv er oppfylt, bør 

det ikke være mulig for medlemsstatene å forby, 

begrense eller hindre fri omsetning av pyrotekniske 

artikler. Dette direktiv bør få anvendelse uten at det 

berører medlemsstatenes nasjonale lovgivning om 

tildeling av lisens til produsenter, distributører og 

importører. 

13)  Pyrotekniske artikler bør omfatte fyrverkeri, pyroteknis-

ke sceneeffekter og andre pyrotekniske artikler til 

tekniske formål, herunder gassgeneratorer brukt i 

kollisjonsputer eller bilbeltestrammere. 

  

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(2) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. 

(3) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

(4) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

14)  For å sikre et tilstrekkelig høyt vernenivå bør 

pyrotekniske artikler klassifiseres etter farenivå når det 

gjelder bruk, formål eller støynivå. 

15)  Med henblikk på farene som er knyttet til bruk av 

pyrotekniske artikler, bør det fastsettes aldersgrenser for 

deres tilgjengeliggjøring for personer, og det bør sikres 

at merkingen inneholder fyllestgjørende og relevant 

informasjon om sikker bruk for å verne menneskers 

helse og sikkerhet samt miljøet. Visse pyrotekniske 

artikler bør gjøres tilgjengelig bare for personer med 

nødvendig kunnskap og erfaring. Når det gjelder 

pyrotekniske artikler til kjøretøyer, bør kravene til 

merking ta hensyn til gjeldende praksis og det faktum at 

disse artiklene utelukkende selges til yrkesbrukere. 

16)  Bruk av pyrotekniske artikler, særlig fyrverkeri, 

kjennetegnes av svært ulike skikker og tradisjoner i de 

respektive medlemsstatene. Det er derfor nødvendig å 

tillate medlemsstatene å treffe nasjonale tiltak for å 

begrense bruken eller salget av visse kategorier 

pyrotekniske artikler til offentligheten blant annet av 

hensyn til offentlig sikkerhet eller helse og sikkerhet. 

17)  Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

forsyningskjeden ha ansvar for at pyrotekniske artikler 

oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et 

høyt vernenivå for offentlige interesser som helse og 

sikkerhet samt forbrukervern, og slik at det garanteres 

rettferdig konkurranse på unionsmarkedet. 

18)  Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet 

pyrotekniske artikler som er i samsvar med dette 

direktiv. Det er nødvendig å fastsette en klar, forholds-

messig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver 

enkelt markedsdeltakers rolle i forsynings- og distribu-

sjonskjeden. 

19)  For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

20)  Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av 

produsenten alene.  
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21)  Det er nødvendig å sikre at pyrotekniske artikler fra 

tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har 

gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvur-

dering av slike pyrotekniske artikler. Det bør derfor 

fastsettes at importørene skal sikre at de pyrotekniske 

artiklene de bringer i omsetning, oppfyller kravene i 

dette direktiv, og at de ikke bringer i omsetning 

pyrotekniske artikler som ikke oppfyller disse kravene, 

eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at 

importørene skal sikre at framgangsmåter for 

samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at merking 

av pyrotekniske artikler og dokumentasjon utarbeidet av 

produsentene er tilgjengelig for vedkommende 

nasjonale myndigheter for kontroll. 

22)  Distributøren gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig på 

markedet etter at den er brakt i omsetning av produ-

senten eller importøren, og bør utvise behørig aktsomhet 

for å sikre at dennes håndtering av den pyrotekniske 

artikkelen ikke har negativ innvirkning på den 

pyrotekniske artikkelens samsvar med kravene. 

23)  Alle markedsdeltakere som bringer en pyroteknisk 

artikkel i omsetning under eget navn eller varemerke 

eller endrer en pyroteknisk artikkel på en slik måte at 

oppfyllelsen av kravene i dette direktiv kan bli påvirket, 

bør anses som produsent og påta seg produsentens 

forpliktelser. 

24)  Distributørene og importørene befinner seg nær 

markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstil-

synsoppgavene som vedkommende nasjonale myndigheter 

utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi 

vedkommende myndigheter alle nødvendige opplys-

ninger om den berørte pyrotekniske artikkelen. 

25)  I forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som 

kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av 

andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke 

være forpliktet til å oppdatere slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert en 

pyroteknisk artikkel til dem, eller som de har levert en 

pyroteknisk artikkel til. 

26)  Det bør fastsettes grunnleggende sikkerhetskrav for 

pyrotekniske artikler for å verne forbrukerne og 

forebygge ulykker. 

27)  Noen pyrotekniske artikler, særlig pyrotekniske artikler 

til kjøretøyer, for eksempel gassgeneratorer brukt i 

kollisjonsputer, inneholder små mengder kommersielle 

sprengstoffer og militære eksplosiver. Etter vedtakelsen 

av direktiv 2007/23/EF har det vist seg at det ikke  

vil være mulig å erstatte disse stoffene som 

tilsetningsstoffer i utelukkende brennbare sammen-

setninger, der de brukes til å bedre energibalansen. Det 

grunnleggende sikkerhetskravet, som begrenser bruken 

av kommersielle sprengstoffer og militære eksplosiver, 

bør derfor endres. 

28)  For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv bør det 

fastsettes en formodning om samsvar for pyrotekniske 

artikler som er i samsvar med harmoniserte standarder 

vedtatt i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om 

europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 

2009/105/EF(1), og som inneholder detaljerte tekniske 

spesifikasjoner av disse kravene. 

29)  Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

30)  For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og for vedkommende myndigheter å sikre at 

pyrotekniske artikler som gjøres tilgjengelig på 

markedet, oppfyller de grunnleggende sikkerhets-

kravene, er det nødvendig å fastsette framgangsmåter 

for samsvarsvurdering. Beslutning nr. 768/2008/EF 

fastsetter moduler for framgangsmåter for samsvarsvur-

dering av varierende strenghet alt etter risikonivå og det 

sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre samordning 

mellom ulike sektorer og unngå tilfeldige varianter bør 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant 

disse modulene. 

31)  Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv om en pyroteknisk artikkels samsvar med 

kravene i dette direktiv og i andre relevante deler av 

Unionens harmoniseringsregelverk. 

32)  For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for 

markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for 

å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være 

tilgjengelige i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 
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33)  CE-merkingen som viser at en pyroteknisk artikkel er i 

samsvar med kravene, er det synlige resultatet av en hel 

prosess som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. 

De allmenne prinsippene for CE-merking er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008. Reglene for påføring av 

CE-merkingen bør fastsettes i dette direktiv. 

34)  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever medvirkning fra samsvarsvurde-

ringsorganer som medlemsstatene har meldt til 

Kommisjonen. 

35)  Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

2007/23/EF, som samsvarsvurderingsorganene må 

oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er 

tilstrekkelige til å sikre et ensartet høyt prestasjonsnivå 

hos meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid 

avgjørende at alle meldte organer utfører sine 

funksjoner på samme nivå og under rettferdige 

konkurranseforhold. Dette krever at det fastsettes 

obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene 

som ønsker å bli meldt for å kunne utføre samsvars-

vurderingstjenester. 

36)  For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvars-

vurderingen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

samsvarsvurderingsorganer og andre organer som deltar 

i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

37)  Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

38)  Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndighetene i hele Unionen betraktes som den 

foretrukne måten å vise teknisk kompetanse hos 

samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid mene at de selv har egnede måter å utføre 

denne vurderingen på. For å sikre et rimelig nivå av 

troverdighet for vurderinger som er utført av andre 

nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram 

for Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

nødvendig dokumentasjon som viser at samsvars-

vurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de 

relevante regelverkskravene. 

39)  Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterforetak. For å sikre det 

nødvendige vernenivået for pyrotekniske artikler som 

skal bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det 

svært viktig at underleverandører og datterforetak 

oppfyller de samme kravene som de meldte organene 

når det gjelder utførelsen av samsvarsvurde-

ringsoppgaver. Det er derfor viktig at vurderingen av 

kompetansen og utførelsen hos organer som skal 

meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, 

også omfatter virksomhet som utføres av 

underleverandører og datterforetak. 

40)  Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

41)  Ettersom de meldte organene kan tilby sine tjenester i 

hele Unionen, bør de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen ha anledning til å reise innvendinger mot 

et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom 

for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om sam-

svarsvurderingsorganenes kompetanse før de begynner 

sin virksomhet som meldte organer. 

42)  Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvars-

vurdering uten å skape unødige byrder for markeds-

deltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehand-

ling av markedsdeltakerne, må det sikres enhetlig 

teknisk anvendelse av framgangsmåtene for sam-

svarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom 

hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom 

meldte organer. 

43)  Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at pyrotekniske artikler bare kan bringes i 

omsetning dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk 

eller under forhold som med rimelighet kan forutses, 

ikke medfører fare for menneskers helse og sikkerhet. 

Pyrotekniske artikler bør anses ikke å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv 

bare dersom de brukes under forhold som med 

rimelighet kan forutses, det vil si ved bruk som kan 

forekomme i forbindelse med lovlig og lett forutsigbar 

menneskelig atferd. 

44)  For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene for tilsyn med og kontroll av produkter 

som innføres på unionsmarkedet som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/200, får anvendelse på 

pyrotekniske artikler. Dette direktiv bør ikke hindre 

medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende 

myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

45)  Grupper av pyrotekniske artikler som ligner hverandre 

med hensyn til konstruksjon, virkemåte eller egen-

skaper, bør betraktes som varegrupper av de meldte 

organene.  
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46)  Det er nødvendig med en framgangsmåte ved 

beslutninger om beskyttelsestiltak som gjør det mulig å 

bestride at en pyroteknisk artikkel er i samsvar med 

kravene. For å øke åpenheten og redusere saksbehand-

lingstiden må den eksisterende framgangsmåte ved 

beslutninger om beskyttelsestiltak forbedres, med sikte 

på å gjøre den mer effektiv og utnytte den sakkunn-

skapen som finnes i medlemsstatene. 

47)  Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som sikrer at berørte parter blir 

underrettet om tiltak som skal iverksettes med hensyn til 

pyrotekniske artikler som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold som 

gjelder vern av offentlige interesser. Ordningen bør også 

gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakerne, å gripe 

inn på et tidligere stadium med hensyn til slike 

pyrotekniske artikler. 

48)  Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

49)  Det er i produsentens og importørens interesse å levere 

sikre pyrotekniske artikler for å unngå erstatningsansvar 

for produkter med sikkerhetsmangel som forårsaker 

skade på personer og privat eiendom. I denne sammen-

heng er rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

produktansvar(1) et supplement til dette direktiv, 

ettersom det pålegger produsenter og importører et 

strengt erstatningsansvar og sikrer forbrukerne 

tilstrekkelig vern. Direktiv 85/374/EØF fastsetter 

dessuten at de meldte organene skal være tilstrekkelig 

forsikret med hensyn til sin virksomhet, med mindre 

staten påtar seg ansvaret i henhold til nasjonal rett, eller 

med mindre medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

prøvingene. 

50)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv 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 generelle prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(2). 

51)  Rådgivningsprosedyren bør benyttes ved vedtakelse av 

gjennomføringsrettsakter som pålegger meldermedlems-

staten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med 

hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

  

(1) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. 

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

52)  Undersøkelsesprosedyren bør benyttes ved vedtakelse 

av gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av et 

ensartet nummereringssystem for identifisering av 

pyrotekniske artikler, utarbeidelse av praktiske 

ordninger for et register over registreringsnumrene for 

pyrotekniske artikler samt regelmessig innsamling og 

oppdatering av opplysninger om ulykker i forbindelse 

med bruk av pyrotekniske artikler. 

53)  Undersøkelsesprosedyren bør også benyttes ved 

vedtakelse av gjennomføringsrettsakter med hensyn til 

pyrotekniske artikler som oppfyller kravene, men som 

utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, 

eller andre forhold som gjelder vern av offentlige 

interesser. 

54)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning når det i behørig begrunnede 

tilfeller som gjelder pyrotekniske artikler som oppfyller 

kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse 

og sikkerhet, er tvingende nødvendig å handle raskt. 

55)  I tråd med etablert praksis kan komiteen som nedsettes 

ved dette direktiv, i samsvar med sin forretningsorden 

spille en viktig rolle i å undersøke spørsmål om 

anvendelsen av dette direktiv som reises enten av 

lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant. 

56)  Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomfø-

ringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, om tiltak 

truffet av medlemsstatene med hensyn til pyrotekniske 

artikler som ikke oppfyller kravene, er berettigede eller 

ikke. 

57)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal rett som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

58)  Produsenter og importører trenger tid til å utøve 

rettigheter de har i henhold til nasjonale regler som 

gjaldt før anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser 

som innarbeider dette direktiv, for eksempel med 

henblikk på å selge sine lagre av allerede produserte 

produkter. Det bør derfor fastsettes rimelige over-

gangsordninger som tillater at pyrotekniske artikler 

gjøres tilgjengelig på markedet uten at de må oppfylle 

ytterligere produktkrav for pyrotekniske artikler som 

allerede er brakt i omsetning i henhold til direktiv 

2007/23/EF, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv. Distribu-

tører bør derfor kunne levere pyrotekniske artikler som 

er brakt i omsetning, det vil si lagerbeholdninger som 

allerede befinner seg i distribusjonskjeden, før anven-

delsesdatoen for nasjonale bestemmelser som innarbei-

der dette direktiv.  
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59)  Pyrotekniske artikler til kjøretøyer er utformet for hele 

kjøretøyets livssyklus og krever derfor særskilte over-

gangsordninger. Slike pyrotekniske artikler må være i 

samsvar med kravene i lovgivningen som var gjeldende 

på det tidspunktet de først ble gjort tilgjengelig på 

markedet, og for hele levetiden til kjøretøyet de er 

installert i. 

60)  For å unngå avbrudd i bruken av visse pyrotekniske 

artikler, særlig i bilindustrien, er det nødvendig å 

anvende vedlegg I nr. 4 fra 4. juli 2013. 

61)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

pyrotekniske artikler på markedet oppfyller krav som 

sikrer et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet og 

andre offentlige interesser, samtidig som det indre 

markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad kan 

nås av medlemsstatene og derfor på grunn av målets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

62)  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere 

direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmel-

sene som er uendret, følger av direktiv 2007/32/EF. 

63)  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktel-

ser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

rett og datoene for anvendelse av direktivet angitt i 

del B i vedlegg IV — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Dette direktiv fastsetter regler med sikte på å oppnå fri 

omsetning av pyrotekniske artikler på det indre marked, 

samtidig som det skal sikre et godt vern for menneskers helse 

og offentlig sikkerhet og godt vern og sikkerhet for forbrukere 

samt ivareta relevante miljøvernaspekter. 

2.  Dette direktiv fastsetter grunnleggende sikkerhetskrav 

som pyrotekniske artikler skal oppfylle for at de skal kunne 

gjøres tilgjengelig på markedet. Disse kravene er fastsatt i 

vedlegg I. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på pyrotekniske artikler. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på: 

a)  pyrotekniske artikler som i henhold til nasjonal rett er 

beregnet på ikke-kommersiell bruk i de væpnede styrker, 

politiet eller brannvesenet, 

b)  utstyr som omfattes av direktiv 96/98/EF, 

c)  pyrotekniske artikler beregnet på bruk i luft- og romfarts-

industrien, 

d)  kruttlapper særlig beregnet på bruk i leketøy som omfattes 

av direktiv 2009/48/EF, 

e)  eksplosive varer som omfattes av direktiv 93/15/EØF, 

f)  ammunisjon, 

g)  fyrverkeri som er framstilt av en produsent til eget bruk, og 

som er godkjent av den medlemsstaten der produsenten er 

etablert, til bruk utelukkende på denne medlemsstatens 

territorium, og som forblir på denne medlemsstatens 

territorium. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «pyroteknisk artikkel» en artikkel som inneholder eksplo-

sjonsfarlige stoffer eller blandinger som er beregnet på å 

utvikle en varme-, lys-, lyd-, gass- eller røykeffekt eller en 

kombinasjon av disse ved hjelp av selvbærende ekso-

termiske kjemiske reaksjoner, 

2) «fyrverkeri» en pyroteknisk artikkel beregnet på 

underholdning, 

3) «pyrotekniske sceneeffekter» enhver pyroteknisk artikkel 

som er konstruert med sikte på innendørs eller utendørs 

scenebruk, herunder i forbindelse med film- og tv-produk-

sjoner og lignende, 

4) «pyrotekniske artikler til kjøretøyer» enhver komponent i 

sikkerhetsinnretninger i kjøretøyer som inneholder 

pyrotekniske stoffer som brukes til å aktivere disse eller 

andre innretninger,  
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5) «ammunisjon» prosjektiler, drivladninger og løsam-

munisjon som brukes i håndskytevåpen, andre skytevåpen 

og artilleri, 

6) «person med fagkunnskap» en person som har en tillatelse 

fra en medlemsstat til, på dens territorium, å håndtere 

og/eller bruke fyrverkeri i kategori F4, pyrotekniske 

sceneeffekter i kategori T2 og/eller andre pyrotekniske 

artikler i kategori P2, 

7) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

pyroteknisk artikkel for distribusjon, forbruk eller bruk på 

unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virk-

somhet, mot betaling eller vederlagsfritt, 

8) «bringe i omsetning» gjøre en pyrotekniske artikkel 

tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang, 

9) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

en pyroteknisk artikkel, eller som får en slik artikkel 

konstruert eller produsert, og som bringer denne 

pyrotekniske artikkelen i omsetning under eget navn eller 

varemerke, 

10) «importør» en fysisk eller juridisk person som er etablert i 

Unionen, og som bringer en pyroteknisk artikkel fra en 

tredjestat i omsetning i Unionen, 

11) «distributør» en fysisk eller juridisk person i forsynings-

kjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør 

en pyroteknisk artikkel tilgjengelig på markedet, 

12) «markedsdeltakere» produsenten, importøren og distribu-

tøren, 

13) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til en pyroteknisk artikkel er beskrevet, 

14) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

15) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

16) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

17) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv med 

hensyn til en pyroteknisk artikkel er oppfylt, 

18) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

19) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur 

av en pyroteknisk artikkel som allerede er gjort tilgjen-

gelig for sluttbrukeren, 

20) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at en 

pyroteknisk artikkel i forsyningskjeden blir gjort 

tilgjengelig på markedet, 

21) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

22) «CE-merking» merking der produsenten angir at den 

pyrotekniske artikkelen oppfyller gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 4 

Fri omsetning 

1.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at 

pyrotekniske artikler som oppfyller kravene i dette direktiv, 

gjøres tilgjengelig på markedet. 

2.  Dette direktiv skal ikke hindre en medlemsstat i å treffe 

tiltak for å forby eller begrense besittelse, bruk og/eller salg til 

offentligheten av fyrverkeri i kategori F2 og F3, pyrotekniske 

sceneeffekter eller andre pyrotekniske artikler av årsaker 

knyttet til offentlig orden og sikkerhet, helse og sikkerhet eller 

miljøvern. 

3.  Medlemsstatene skal ikke hindre at pyrotekniske artikler 

som ikke er i samsvar med dette direktiv, vises og brukes i 

markedsføringsøyemed på messer, utstillinger og demonstra-

sjoner, forutsatt at synlig merking klart angir navnet og datoen 

for den aktuelle messen, utstillingen eller demonstrasjonen samt 

at de pyrotekniske artiklene ikke er i samsvar med dette direktiv 

og ikke er tilgjengelige for salg før slikt samsvar er oppnådd. 

Ved slike arrangementer skal hensiktsmessige sikkerhetstiltak 

treffes i henhold til de krav som er fastsatt av vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten. 

4.  Medlemsstatene skal ikke hindre fri omsetning og bruk av 

pyrotekniske artikler som er produsert med henblikk på 

forskning, utvikling og prøving, og som ikke er i samsvar med 

dette direktiv, forutsatt at synlig merking klart angir at de ikke 

er i samsvar med dette direktiv og ikke kan brukes til andre 

formål enn forskning, utvikling og prøving.  
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Artikkel 5 

Tilgjengeliggjøring på markedet 

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 

sikre at pyrotekniske artikler gjøres tilgjengelig på markedet 

bare dersom de oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 6 

Kategorier av pyrotekniske artikler 

1.  Pyrotekniske artikler skal klassifiseres av produsenten 

etter bruk, formål og farenivå, herunder støynivå. De meldte 

organene nevnt i artikkel 21 skal bekrefte klassifiseringen som 

et ledd i framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i 

artikkel 17. 

Klassifiseringen skal være som følger: 

a)  Fyrverkeri: 

i)  kategori F1: fyrverkeri med et svært lavt farenivå og et 

ubetydelig støynivå som er beregnet på bruk i lukkede 

områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i 

boliger, 

ii)  kategori F2: fyrverkeri med et lavt farenivå og et lavt 

støynivå som er beregnet på utendørs bruk i lukkede 

områder, 

iii)  kategori F3: fyrverkeri med et middels farenivå som er 

beregnet på utendørs bruk i store åpne områder, og 

hvis støynivå ikke er helseskadelig, 

iv)  kategori F4: fyrverkeri med et høyt farenivå som er 

beregnet brukt bare av personer med fagkunnskap 

(vanligvis kalt «fyrverkeri til yrkesbruk»), og hvis 

støynivå ikke er helseskadelig. 

b)  Pyrotekniske sceneeffekter: 

i)  kategori T1: pyrotekniske artikler til scenebruk med et 

lavt farenivå, 

ii)  kategori T2: pyrotekniske artikler til scenebruk som er 

beregnet brukt bare av personer med fagkunnskap. 

c)  Andre pyrotekniske artikler: 

i)  kategori P1: andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri 

og pyrotekniske sceneeffekter med et lavt farenivå, 

ii)  kategori P2: andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri 

og pyrotekniske sceneeffekter som er beregnet brukt 

bare av personer med fagkunnskap. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke 

framgangsmåter de bruker for å identifisere og godkjenne 

personer med fagkunnskap. 

Artikkel 7 

Aldersgrenser og andre begrensninger 

1.  Pyrotekniske artikler skal ikke gjøres tilgjengelig på 

markedet for personer under følgende aldersgrenser: 

a)  Fyrverkeri: 

i)  kategori F1: 12 år 

ii)  kategori F2: 16 år 

iii)  kategori F3: 18 år 

b)  Pyrotekniske sceneeffekter i kategori T1 og andre 

pyrotekniske artikler i kategori P1: 18 år 

2.  Medlemsstatene kan heve aldersgrensene fastsatt i nr. 1 

dersom dette er begrunnet med hensynet til offentlig orden og 

sikkerhet eller helse og sikkerhet. Medlemsstatene kan også 

senke aldersgrensene for personer som har eller er i ferd med å 

ta en yrkesutdanning. 

3.  Produsenter, importører og distributører skal ikke gjøre 

tilgjengelig på markedet følgende pyrotekniske artikler for 

andre enn personer med fagkunnskap: 

a)  fyrverkeri i kategori F4, 

b)  pyrotekniske sceneeffekter i kategori T2 og andre 

pyrotekniske artikler i kategori P2. 

4.  Andre pyrotekniske artikler i kategori P1 til kjøretøyer, 

herunder kollisjonsputesystemer og strammesystemer for 

bilbelter, skal ikke gjøres tilgjengelig for offentligheten med 

mindre slike pyrotekniske artikler til kjøretøyer er innbygd i et 

kjøretøy eller en avtakbar del av et kjøretøy.  
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KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine pyrotekniske artikler i 

omsetning, skal de sikre at de er konstruert og produsert i 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg II, og sørge for at framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17, gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at den 

pyrotekniske artikkelen oppfyller gjeldende krav, skal produ-

sentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre CE-

merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at den 

pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i den pyrotekniske 

artikkelens utforming eller egenskaper samt endringer i de 

harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner 

det er vist til i samsvarserklæringen for en pyroteknisk artikkel. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risikoen 

som er forbundet med en pyroteknisk artikkel, skal produ-

sentene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet og på 

behørig begrunnet anmodning fra vedkommende myndigheter, 

ta stikkprøver av pyrotekniske artikler som er gjort tilgjengelig 

på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over 

klager, pyrotekniske artikler som ikke oppfyller kravene, og 

tilbakekallinger av pyrotekniske artikler, samt holde distribu-

tører underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal sikre at pyrotekniske artikler som de 

har brakt i omsetning, er merket i samsvar med artikkel 10 eller 

artikkel 11. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på den pyrotekniske artikkelen, 

eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et 

dokument som følger med den pyrotekniske artikkelen. 

Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan 

kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som 

sluttbrukerne og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at den pyrotekniske artikkelen 

ledsages av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger på et 

språk fastsatt av den berørte medlemsstaten, som forbrukerne 

og andre sluttbrukere lett kan forstå. Slike bruksanvisninger og 

sikkerhetsopplysninger samt eventuell merking skal være 

tydelig, forståelig og leselig. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en 

pyroteknisk artikkel som de har brakt i omsetning, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe den pyrotekniske artikkelen i 

samsvar med dette direktiv eller om nødvendig trekke den 

tilbake eller tilbakekalle den. Dersom den pyrotekniske 

artikkelen utgjør en risiko, skal produsentene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort den pyrotekniske artikkelen 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om artikkelens manglende samsvar og eventuelle korrigerende 

tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å vise 

at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med dette direktiv, 

på papir eller i elektronisk form og på et språk som 

vedkommende myndighet lett kan forstå. De skal på anmodning 

fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle 

tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

pyrotekniske artikler som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Sporbarhet 

1.  For å gjøre det mulig å spore pyrotekniske artikler skal 

produsentene merke dem med et registreringsnummer de har 

fått tildelt av det meldte organet som har utført samsvarsvur-

deringen i henhold til artikkel 17. Nummereringen skal skje i 

samsvar med et ensartet system fastsatt av Kommisjonen. 

2.  Produsenter og importører skal føre registre over registre-

ringsnumrene for de pyrotekniske artiklene de gjør tilgjengelig 

på markedet, og skal på anmodning gjøre disse opplysningene 

tilgjengelig for relevante myndigheter. 

Artikkel 10 

Merking av andre pyrotekniske artikler enn pyrotekniske 

artikler til kjøretøyer 

1.  Produsenten skal sikre at andre pyrotekniske artikler enn 

pyrotekniske artikler til kjøretøyer er merket på en synlig, 

lesbar og uutslettelig måte på det eller de offisielle språk i den 

medlemsstat der den pyrotekniske artikkelen gjøres tilgjengelig 

for forbrukeren. Merkingen skal være tydelig, forståelig og 

leselig.  
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2.  Merkingen av pyrotekniske artikler skal minst inneholde 

de opplysningene om produsenten som er fastsatt i artikkel 8  

nr. 6, og dersom produsenten ikke er etablert i Unionen, de 

opplysningene om produsenten og importøren som er fastsatt i 

henholdsvis artikkel 8 nr. 6 og artikkel 12 nr. 3, den 

pyrotekniske artikkelens navn, type og registreringsnummer 

samt produkt-, parti- eller serienummer, aldersgrenser fastsatt i 

artikkel 7 nr. 1 og 2, relevant kategori, bruksanvisning, produk-

sjonsår for fyrverkeri i kategori F3 og F4 og eventuelt minste 

sikkerhetsavstand. Merkingen skal også angi netto eksplosiv-

innhold. 

3.  Fyrverkeri skal også minst være utstyrt med følgende 

opplysninger: 

a)  Kategori F1: eventuelt: «Bare til utendørs bruk» og 

angivelse av minste sikkerhetsavstand. 

b)  Kategori F2: «Bare til utendørs bruk» og eventuelt 

angivelse av minste sikkerhetsavstand. 

c)  Kategori F3: «Bare til utendørs bruk» og angivelse av 

minste sikkerhetsavstand. 

d)  Kategori F4: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» 

og angivelse av minste sikkerhetsavstand(er). 

4.  Pyrotekniske sceneeffekter skal også minst være utstyrt 

med følgende opplysninger: 

a)  Kategori T1: eventuelt: «Bare til utendørs bruk» og 

angivelse av minste sikkerhetsavstand. 

b)  Kategori T2: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» 

og angivelse av minste sikkerhetsavstand(er). 

5.  Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 

artikkelen til å oppfylle kravene til merking nevnt i nr. 2, 3 og 

4, skal opplysningene påføres den minste emballasjeenheten. 

Artikkel 11 

Merking av pyrotekniske artikler til kjøretøyer 

1.  Merkingen av pyrotekniske artikler til kjøretøyer skal 

inneholde opplysninger om produsenten som fastsatt i artikkel 8 

nr. 6, den pyrotekniske artikkelens navn, type og registrerings-

nummer samt produkt-, parti- eller serienummer og, om 

nødvendig, sikkerhetsinstruksene. 

2.  Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 

artikkelen til kjøretøyer til å oppfylle kravene til merking nevnt 

i nr. 1, skal opplysningene påføres emballasjen. 

3.  Et sikkerhetsdatablad for den pyrotekniske artikkelen  

til kjøretøyer utarbeidet i samsvar med vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av  

18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om 

opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå(1), som tar hensyn til 

særlige behov hos yrkesbrukere, skal utleveres til slike brukere 

på det språket de ønsker. 

Sikkerhetsdatabladet kan framlegges på papir eller elektronisk, 

forutsatt at yrkesbrukeren har det nødvendige mottaksutstyr. 

Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare pyrotekniske 

artikler som oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer en pyroteknisk artikkel i 

omsetning, skal de påse at produsenten har gjennomført den 

relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i 

artikkel 17. De skal påse at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjonen, at den pyrotekniske artikkelen er 

påført CE-merkingen og ledsages av de nødvendige 

dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i 

artikkel 8 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en 

pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe 

den pyrotekniske artikkelen i omsetning før slikt samsvar er 

oppnådd. Dersom den pyrotekniske artikkelen utgjør en risiko, 

skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på den pyrotekniske artikkelen, 

eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et 

dokument som følger med den pyrotekniske artikkelen. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbru-

kerne og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at den pyrotekniske artikkelen 

ledsages av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger på et 

språk fastsatt av den berørte medlemsstaten, som forbrukerne 

og andre sluttbrukere lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en pyroteknisk 

artikkel, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter 

den pyrotekniske artikkelens samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, i fare.  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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6.  Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den 

risikoen som er forbundet med en pyroteknisk artikkel, skal 

importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet og på 

behørig begrunnet anmodning fra vedkommende myndigheter, 

ta stikkprøver av pyrotekniske artikler som er gjort tilgjengelig 

på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over 

klager, pyrotekniske artikler som ikke oppfyller kravene, og 

tilbakekallinger av pyrotekniske artikler, samt holde distribu-

tørene underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at en 

pyroteknisk artikkel som de har brakt i omsetning, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe den pyrotekniske artikkelen i 

samsvar med dette direktiv eller om nødvendig trekke den 

tilbake eller tilbakekalle den. Dersom den pyrotekniske 

artikkelen utgjør en risiko, skal importørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort den pyrotekniske artikkelen 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om artikkelens manglende samsvar og eventuelle korrigerende 

tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at den pyrotekniske 

artikkelen er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-sam-

svarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markeds-

tilsynsmyndighetene, og påse at den tekniske dokumentasjonen 

på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å vise 

at en pyroteknisk artikkel er i samsvar med kravene, på papir 

eller i elektronisk form og på et språk som vedkommende 

myndighet lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med pyrotekniske 

artikler som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 13 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig 

på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig 

på markedet, skal de kontrollere at den pyrotekniske artikkelen 

er påført CE-merkingen, at den ledsages av de nødvendige 

dokumentene og av bruksanvisninger og sikkerhetsopplys-

ninger på et språk som lett kan forstås av forbrukerne og andre 

sluttbrukere i den medlemsstaten der den pyrotekniske 

artikkelen skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis 

artikkel 8 nr. 5 og 6 og i artikkel 12 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en 

pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke gjøre den 

pyrotekniske artikkelen tilgjengelig på markedet før slikt 

samsvar er oppnådd. Dersom den pyrotekniske artikkelen utgjør 

en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten 

eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for en 

pyroteknisk artikkel, sikre at lagrings- eller transportvilkårene 

ikke setter den pyrotekniske artikkelens samsvar med de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at en 

pyroteknisk artikkel som de har gjort tilgjengelig på markedet, 

ikke er i samsvar med dette direktiv, skal sørge for at 

nødvendige korrigerende tiltak treffes for å bringe den 

pyrotekniske artikkelen i samsvar med dette direktiv, eller 

eventuelt trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom den 

pyrotekniske artikkelen utgjør en risiko, skal distributørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort den 

pyrotekniske artikkelen tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om artikkelens manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysningene og den dokumenta-

sjonen som er nødvendig for å vise at en pyroteknisk artikkel er 

i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med pyrotekniske 

artikler som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 14 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal anses som produsent ved 

anvendelsen av dette direktiv og være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 8 når vedkommende bringer 

en pyroteknisk artikkel i omsetning under eget navn eller 

varemerke, eller endrer en pyroteknisk artikkel som allerede er 

brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke den 

pyrotekniske artikkelens samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 15 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for 

markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert en pyroteknisk 

artikkel til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert en pyroteknisk 

artikkel til.  
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Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått den pyrotekniske artikkelen 

levert, og i ti år etter at de har levert den pyrotekniske 

artikkelen. 

KAPITTEL 3 

DEN PYROTEKNISKE ARTIKKELENS SAMSVAR MED 

KRAVENE 

Artikkel 16 

Formodning om samsvar for pyrotekniske artikler 

Pyrotekniske artikler som er i samsvar med harmoniserte 

standarder eller deler av slike som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal formodes 

å være i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse standardene eller 

deler av dem. 

Artikkel 17 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Ved samsvarsvurdering av pyrotekniske artikler skal produ-

senten følge en av følgende framgangsmåter nevnt i vedlegg II: 

a)  Framgangsmåten for EU-typeprøving (modul B) og, etter 

produsentens eget valg, en av følgende framgangsmåter: 

i)  typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

samt overvåket produktkontroll med ujevne mellom-

rom (modul C2), 

ii)  typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av 

produksjonsprosessen (modul D), 

iii)  typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av 

produktene (modul E). 

b)  Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

(modul G). 

c)  Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring (modul H), 

dersom den gjelder fyrverkeri i kategori F4. 

Artikkel 18 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til 

malen fastsatt i vedlegg III, inneholde de elementene som er 

angitt i de relevante modulene i vedlegg II, og oppdateres 

kontinuerlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som 

kreves av den medlemsstaten der den pyrotekniske artikkelen 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom en pyroteknisk artikkel omfattes av mer enn én 

unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle 

slike unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unions-

rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er 

kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvar for at den pyrotekniske artikkelen er i 

samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 19 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 20 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen 

merking 

1.  CE-merkingen skal påføres den pyrotekniske artikkelen 

slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom 

dette ikke er mulig eller ikke aktuelt på grunn av den 

pyrotekniske artikkelens art, skal merkingen påføres emballa-

sjen og følgedokumentene. 

2.  CE-merkingen skal påføres før den pyrotekniske 

artikkelen bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen skal etterfølges av identifikasjons-

nummeret til det meldte organet dersom dette organet er 

involvert i produksjonskontrollen. 

Identifikasjonsnummeret til det meldte organet skal påføres av 

organet selv, eller av produsenten etter organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og der det er relevant, det meldte organets 

identifikasjonsnummer, kan etterfølges av et annet merke som 

angir en særlig risiko eller bruk. 

5.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen.  
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KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 21 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 22 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 27. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som 

nevnt i nr. 1, skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med 

bestemmelsene i samme forordning. 

Artikkel 23 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsor-

ganene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres at dens virksomhet er objektiv og 

upartisk. 

3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at de opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig stort 

kvalifisert personale til rådighet for å kunne utføre sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 24 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

framgangsmåter for vurdering av og melding om samsvarsvur-

deringsorganer og kontroll av meldte organer, samt om 

eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 25 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale rett og være et rettssubjekt. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemanns-

organ som er uavhengig av organisasjonen eller den pyroteknis-

ke artikkelen det vurderer. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av pyrotekniske artikler og/eller 

eksplosjonsfarlige stoffer, og heller ikke være representant for 

noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av 

pyrotekniske artikler og/eller eksplosjonsfarlige stoffer som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike pyrotekniske artikler for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruk-

sjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av 

pyrotekniske artikler og/eller eksplosjonsfarlige stoffer, og 

heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De 

skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke 

deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med 

samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. Dette skal 

særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighe-

ten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvur-

deringsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personale skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvur-

deringsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg II, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene 

utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne 

og ansvar.  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/237 

 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av pyrotekniske artikler som det er meldt for, ha til 

rådighet nødvendig(e): 

a)  personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant 

erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som 

sikrer innsyn og mulighet til å gjenta disse fram-

gangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og 

framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører 

som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar 

behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det 

driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det 

aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og skal 

ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg. 

7.  Personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha: 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsor-

ganet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleg-

gende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i 

Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal rett, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personalet med ansvar for å utføre sam-

svarsvurderinger er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal rett, 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg II 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlems-

staten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal 

vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtakene og 

dokumentene som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 26 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle 

kravene i artikkel 25 i den utstrekning de gjeldende harmoni-

serte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 27 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 25 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for melder-

myndigheten de relevante dokumentene om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgavene de har utført i henhold til vedlegg II.  
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Artikkel 28 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om 

melding til meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og den eller de pyrotekniske artiklene 

som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 25. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 25. 

Artikkel 29 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvur-

deringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 25. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de berørte sam-

svarsvurderingsmodulene og den eller de berørte pyrotekniske 

artiklene, samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 28 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført 

regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil 

oppfylle kravene i artikkel 25. 

5.  Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en 

melding dersom et akkrediteringsbevis er brukt, eller innen to 

måneder for en melding som ikke er basert på slik 

akkreditering. 

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 30 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal sikre at denne listen blir ajourført. 

Artikkel 31 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 25, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt 

med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede 

tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et 

annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for de ansvarlige 

meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 32 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 

kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av det berørte meldte organets kompetanse.  
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3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige kor-

rigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter rådgivnings-

prosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 2. 

Artikkel 33 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin 

virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, 

i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, 

kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den graden av 

nøyaktighet og det vernenivået som kreves for at den 

pyrotekniske artikkelen skal være i samsvar med kravene i dette 

direktiv. 

3.  Meldte organer som utfører samsvarsvurderinger, skal 

tildele registreringsnumre som identifiserer pyrotekniske 

artikler som har vært gjenstand for samsvarsvurdering, samt 

deres produsenter, og skal føre et register over registrerings-

numrene for pyrotekniske artikler de har utstedt sertifikater for. 

4.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i  

artikkel 10 eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre 

tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer 

egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvars-

sertifikat. 

5.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at en 

pyroteknisk artikkel ikke lenger er i samsvar med kravene, skal 

det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende 

tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake 

sertifikatet. 

6.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle 

sertifikater, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 34 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at det er adgang til å klage på 

beslutninger truffet av meldte organer. 

Artikkel 35 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  De meldte organene skal underrette meldermyndigheten 

om: 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utøvd innenfor rammen av meldingen, og all annen 

virksomhet, herunder virksomhet og underleveranser over 

landegrensene. 

2.  De meldte organene skal gi de andre organene som er 

meldt i henhold til dette direktiv, og som utøver tilsvarende 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

pyrotekniske artiklene, relevante opplysninger om spørsmål 

som gjelder negative og, på anmodning, positive resultater av 

samsvarsvurderinger. 

Artikkel 36 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-

utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 

med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 37 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i 

form av et forum for meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i arbeidet til dette forumet, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter.  
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KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV PYROTEKNISKE 

ARTIKLER SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 38 

Tilsyn med og kontroll av pyrotekniske artikler som 

innføres på unionsmarkedet 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at pyrotekniske artikler kan bringes i omsetning bare 

dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk ikke medfører fare 

for menneskers helse og sikkerhet. 

2.  Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)  

nr. 765/2008 får anvendelse på pyrotekniske artikler. 

3.  Medlemsstatene skal årlig informere Kommisjonen om 

sin markedstilsynsvirksomhet. 

Artikkel 39 

Framgangsmåte for håndtering av pyrotekniske artikler 

som utgjør en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at en pyroteknisk artikkel utgjør 

en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre 

forhold som gjelder vern av offentlige interesser som omfattes 

av dette direktiv, skal de utføre en vurdering av den berørte 

pyrotekniske artikkelen som omfatter alle relevante krav fastsatt 

i dette direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide 

med markedstilsynsmyndighetene om dette når det er 

nødvendig. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd, finner at den pyrotekniske 

artikkelen ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, skal 

de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer 

alle egnede korrigerende tiltak for å bringe den pyrotekniske 

artikkelen i samsvar med disse kravene, trekke den 

pyrotekniske artikkelen tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organet om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de 

tiltakene de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til alle berørte pyrotekniske artikler 

som den har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

tilstrekkelige korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjø-

ringen av de pyrotekniske artiklene på sitt nasjonale marked, 

trekke den pyrotekniske artikkelen tilbake fra dette markedet 

eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere den pyrotekniske artikkelen som 

ikke oppfyller kravene, den pyroteknisk artikkelens opp-

rinnelse, arten av det påståtte manglende samsvarets art og 

hvilken risiko som er involvert, arten og varigheten av de 

nasjonale tiltakene som er truffet, og de argumentene som den 

berørte markedsdeltakeren har framsatt. Markedstil-

synsmyndighetene skal særlig angi om det manglende 

samsvaret skyldes: 

a)  at den pyrotekniske artikkelen ikke oppfyller krav som 

gjelder menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold 

som gjelder vern av offentlige interesser fastsatt i dette 

direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 16, og som danner grunnlag for en formodning om 

samsvar. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle 

tilleggsopplysninger de måtte ha om den berørte pyrotekniske 

artikkelens manglende samsvar, samt om eventuelle innvendin-

ger de måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 annet ledd, ikke er kommet innvendinger 

fra verken en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til den berørte pyrotekniske 

artikkelen, for eksempel at den pyrotekniske artikkelen trekkes 

tilbake fra markedet.  
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Artikkel 40 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten nevnt i artikkel 39  

nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at slike tiltak 

strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen omgående 

innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte 

markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. Kommi-

sjonen skal på grunnlag av resultatene av denne vurderingen 

vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om det nasjonale 

tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at den 

pyrotekniske artikkelen som ikke oppfyller kravene, trekkes 

tilbake fra deres nasjonale marked, og underrette Kommisjonen 

om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, 

skal den berørte medlemsstaten trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og den 

pyrotekniske artikkelens manglende samsvar tilskrives en 

mangel ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 39  

nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 41 

Pyrotekniske artikler som oppfyller kravene, men som 

utgjør en risiko for helse og sikkerhet 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 39 nr. 1, finner at en pyroteknisk artikkel, 

selv om den er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold som gjelder 

vern av offentlige interesser, skal medlemsstaten kreve at den 

berørte markedsdeltakeren treffer alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at den berørte pyrotekniske artikkelen ikke lenger utgjør 

noen risiko når den bringes i omsetning, trekke den 

pyrotekniske artikkelen tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra 

risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle berørte pyrotekniske artikler som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Underretningen skal inneholde 

alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å kunne identifisere den berørte pyrotekniske 

artikkelen, den pyrotekniske artikkelens opprinnelse og 

forsyningskjede, den risikoen den pyrotekniske artikkelen 

utgjør, samt arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som 

er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående innlede samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen, gjennom 

gjennomføringsrettsakter, beslutte om tiltaket er berettiget eller 

ikke, og om nødvendig foreslå hensiktsmessige tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd skal vedtas etter 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, skal Kommi-

sjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar 

virkning etter prosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

statene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 42 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 39 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår ett av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel20 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organet, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påført i 

strid med artikkel20 eller er ikke påført, 

d)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  teknisk dokumentasjon er enten utilgjengelig eller ufull-

stendig, 

g)  opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 6 eller artikkel 12 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

h)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 8 

eller artikkel 12 er ikke oppfylt.  
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2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle hensiktsmessige 

tiltak for å begrense eller forby tilgjengeliggjøring av den 

pyrotekniske artikkelen på markedet eller sikre at den blir 

tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet. 

KAPITTEL 6 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

Artikkel 43 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

fastsette 

a)  det ensartede nummereringssystemet nevnt i artikkel 9 nr. 1 

og de praktiske ordningene for registeret nevnt i artikkel 33 

nr. 3, 

b)  praktiske ordninger for regelmessig innsamling og oppdate-

ring av opplysninger om ulykker knyttet til bruk av 

pyrotekniske artikler. 

Nevnte gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 3. 

Artikkel 44 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for pyrotekniske 

artikler. Nevnte komité skal være en komité i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak 

der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden 

undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av komiteens leder eller av en 

medlemsstats representant. 

KAPITTEL 7 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 45 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakernes overtredelse av intern-

rettslige bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, og 

skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene 

håndheves. Nevnte regler kan omfatte strafferettslige sanksjo-

ner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 46 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre at pyrotekniske artikler 

som er i samsvar med direktiv 2007/23/EF, og som er brakt i 

omsetning før 1. juli 2015, gjøres tilgjengelig på markedet. 

2.  Nasjonale godkjenninger for fyrverkeri i kategori F1, F2 

og F3 gitt før 4. juli 2010, skal fortsatt være gyldige på 

territoriet til den medlemsstaten som har gitt godkjenningen, til 

utløpsdatoen eller til 4. juli 2017, alt etter hvilken dato som 

inntreffer først. 

3.  Nasjonale godkjenninger for andre pyrotekniske artikler, 

for fyrverkeri i kategori F4 og for pyrotekniske sceneeffekter 

gitt før 4. juli 2013, skal fortsatt være gyldige på territoriet til 

den medlemsstaten som har gitt godkjenningen, til utløpsdatoen 

eller til 4. juli 2017, alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

4.  Som unntak fra nr. 3 skal nasjonale godkjenninger for 

pyrotekniske artikler til kjøretøyer, herunder som reservedeler, 

som er gitt før 4. juli 2013, være gyldige fram til utløpsdatoen. 

5.  Sertifikater utstedt i samsvar med direktiv 2007/23/EF, 

skal være gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 47 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2015 vedta og 

kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 3 nr. 7, 12, 13 og 15–22, artikkel 4 nr. 1, 

artikkel 5, artikkel 7 nr. 4, artikkel 8 nr. 2–9, artikkel 9, artikkel 

10 nr. 2, artikkel 11 nr. 1 og 3, artikkel 12–16, artikkel 18–29, 

artikkel 31–35, artikkel 37, artikkel 38 nr. 1 og 2, artikkel  

39–42, artikkel 45, artikkel 46 og vedlegg I, II og III. De skal 

umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2015.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene innen  

3. oktober 2013 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene 

som er nødvendige for å etterkomme vedlegg I nr. 4. De skal 

umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. De skal anvende disse bestemmelsene fra  

4. juli 2013. 

3.  Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 vedtas av medlems-

statene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 

det skal vises til direktivet når de kunngjøres. De skal også 

inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og 

forskrifter til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal 

forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for 

henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlems-

statene. 

4.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 48 

Oppheving 

Direktiv 2007/23/EF, endret ved rettsakten oppført i vedlegg IV 

del A, oppheves med virkning fra 1. juli 2015, uten at dette 

berører medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene 

for innarbeiding i nasjonal rett og datoene for anvendelse av 

direktivet oppført i vedlegg IV del B. 

Som unntak fra første ledd i denne artikkel oppheves nr. 4 i 

vedlegg I til direktiv 2007/23/EF med virkning fra 4. juli 2013. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg V. 

Artikkel 49 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, artikkel 2, artikkel 3 nr. 1–6, 8–11 og 14, artikkel 4 

nr. 2, 3 og 4, artikkel 6, artikkel 7 nr. 1, 2 og 3, artikkel 8 nr. 1, 

artikkel 10 nr. 1, 3 og 4, artikkel 11 nr. 2, artikkel 17, 30 og 36, 

artikkel 38 nr. 3, artikkel 43 og 44 og vedlegg IV og V får 

anvendelse fra 1. juli 2015. 

Artikkel 50 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utfer diget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____   



Nr. 76/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV 

1.  Hver pyroteknisk artikkel skal for å sikre størst mulig sikkerhet og pålitelighet, ha de ytelsesegenskapene som 

produsenten har angitt til det meldte organet. 

2.  Hver pyroteknisk artikkel skal være konstruert og framstilt på en slik måte at den kan disponeres på en sikker måte 

som gir minst mulig miljøvirkning. 

3.  Hver pyroteknisk artikkel skal fungere korrekt når den brukes i samsvar med sitt formål. 

Hver pyroteknisk artikkel skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal 

prøvingene utføres under de forholdene som råder der de pyrotekniske artiklene skal brukes. 

Følgende informasjon og egenskaper skal, der dette er relevant, tas i betraktning eller prøves: 

a)  utforming, konstruksjon og karakteristiske egenskaper, herunder detaljert kjemisk sammensetning (de brukte 

stoffenes vekt og prosentandel) og mål, 

b)  den pyrotekniske artikkelens fysiske og kjemiske stabilitet under alle normale, forutsigbare miljøforhold, 

c)  følsomhet overfor normal, forutsigbar håndtering og transport, 

d)  kompatibilitet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres kjemiske stabilitet, 

e)  den pyrotekniske artikkelens bestandighet mot fukt når den skal brukes under fuktige eller våte forhold, og når 

dens sikkerhet og pålitelighet kan svekkes av fukt, 

f)  bestandighet mot lave og høye temperaturer når den pyrotekniske artikkelen skal lagres eller brukes ved slike 

temperaturer, og når dens sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en 

bestanddel eller av den pyrotekniske artikkelen som helhet, 

g)  sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller utilsiktet, 

h)  hensiktsmessige anvisninger og om nødvendig merking vedrørende sikker håndtering, lagring, bruk (herunder 

sikkerhetsavstand) og disponering, 

i)  den pyrotekniske artikkelens, emballasjens eller andre bestanddelers evne til å motstå forringelse under 

normale, forutsigbare lagringsforhold, 

j)  detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at den 

pyrotekniske artikkelen skal fungere sikkert. 

Under transport og normal håndtering bør de pyrotekniske artiklene inneholde den pyrotekniske sammensetningen, 

med mindre annet er angitt i produsentens anvisninger. 

4.  Pyrotekniske artikler skal ikke inneholde andre detonerbare eksplosive varer enn svartkrutt og sammensetning for å 

oppnå lyseffekter, med unntak av pyrotekniske artikler i kategori P1, P2, T2 og fyrverkeri i kategori F4 som 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  den detonerbare eksplosive varen kan ikke på en enkel måte utvinnes av den pyrotekniske artikkelen, 

b)  når det gjelder kategori P1, kan den pyrotekniske artikkelen ikke fungere på en detonerende måte, og den er 

også konstruert og produsert slik at den heller ikke kan antenne sekundære eksplosive varer, 

c)  når det gjelder kategori F4, T2 og P2, er den pyrotekniske artikkelen konstruert og beregnet på ikke å fungere på 

en detonerende måte, eller dersom den er konstruert for å detonere, er den ikke konstruert og produsert slik at 

den antenner sekundære eksplosive varer.  
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5.  De ulike gruppene pyrotekniske artikler skal også minst oppfylle følgende krav: 

A. Fyrverkeri 

1.  Produsenten skal dele fyrverkeriet inn i ulike kategorier i samsvar med artikkel 6 etter netto eksplosivinnhold, 

sikkerhetsavstand, støynivå eller tilsvarende. Kategorien skal tydelig angis på etiketten. 

a)  Fyrverkeri i kategori F1 skal oppfylle følgende vilkår: 

i)  Sikkerhetsavstanden skal være minst 1 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig. 

ii)  Det høyeste støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 

annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden. 

iii)  Kategori F1 skal ikke omfatte kinaputter, smellbatterier, smellende lyseffekter og smellende lyseffekt-

batterier. 

iv)  Kasteknall i kategori F1 skal ikke inneholde mer enn 2,5 mg sølvfulminat. 

b)  Fyrverkeri i kategori F2 skal oppfylle følgende vilkår: 

i)  Sikkerhetsavstanden skal være minst 8 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig. 

ii)  Det høyeste støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 

annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden. 

c)  Fyrverkeri i kategori F3 skal oppfylle følgende vilkår: 

i)  Sikkerhetsavstanden skal være minst 15 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig. 

ii)  Det høyeste støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 

annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden. 

2.  Fyrverkeri kan framstilles bare av materialer som i størst mulig grad begrenser den faren rester kan innebære for 

helse, eiendom og miljø. 

3.  Tennmetoden skal vært klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen. 

4.  Fyrverkeri skal ikke kunne bevege seg tilfeldig og uforutsigbart. 

5.  Fyrverkeri i kategori F1, F2 og F3 skal beskyttes mot utilsiktet tenning, enten ved et beskyttende deksel, ved 

emballasjen eller ved den pyrotekniske artikkelens konstruksjon. Fyrverkeri i kategori F4 skal beskyttes mot 

utilsiktet tenning gjennom metoder som angis av produsenten. 

B. Andre pyrotekniske artikler 

1.  Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren for helse, eiendom og miljø er minst mulig ved 

normal bruk. 

2.  Tennmetoden skal vært klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen. 

3.  Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren som rester innebærer for helse, eiendom og miljø, 

er minst mulig ved utilsiktet antenning. 

4.  Der det er relevant, skal den pyrotekniske artikkelen fungere etter hensikten fram til siste forbruksdato angitt av 

produsenten. 

C. Tenninnretninger 

1.  Tenninnretninger skal kunne initieres på en pålitelig måte og ha tilstrekkelig initieringsevne under normale, 

forutsigbare bruksvilkår. 

2.  Tenninnretninger skal beskyttes mot elektrostatiske utladninger under normale, forutsigbare bruks- og 

lagringsvilkår. 
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3.  Elektriske tennsatser skal beskyttes mot elektromagnetiske felt under normale, forutsigbare bruks- og 

lagringsvilkår. 

4.  Tildekning av lunter skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke og skal i tilstrekkelig grad beskytte fylling av 

sprengstoff i lunten når den utsettes for normal, forutsigbar mekanisk belastning. 

5.  Parametrene for luntenes brenntider skal følge med den pyrotekniske artikkelen. 

6.  Informasjon om de elektriske tennsatsenes elektriske egenskaper (f.eks. minste tennenergi, resistans) skal følge 

med den pyrotekniske artikkelen. 

7.  Ledningene til de elektriske tennsatsene skal, i betraktning av deres bruksformål, ha tilstrekkelig isolasjon og 

mekanisk motstandsevne, og forbindelsen til tennsatsen skal være solid nok. 

 ______  
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

MODUL B: EU-typeprøving 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en 

pyroteknisk artikkels tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at den pyrotekniske artikkelens tekniske 

konstruksjon oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for den. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til den pyrotekniske artikkelens tekniske 

konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i 

nr. 3, samt en undersøkelse av et prøveeksemplar av det fullstendige produktet som er representativt for den 

planlagte produksjonen (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype). 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om den 

pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de gjeldende kravene i dette direktiv, og skal omfatte en 

tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav 

og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke den pyrotekniske artikkelens konstruksjon, 

produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde 

følgende elementer: 

i)  en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen, 

ii)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer 

osv., 

iii)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og den pyrotekniske 

artikkelens virkemåte, 

iv)  en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene ikke er 

anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i 

dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

v)  resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., 

vi)  prøvingsrapporter, 

d)  prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode om 

ytterligere prøveeksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt full ut. 

Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre 

relevante tekniske spesifikasjoner av produsentens egnede laboratorium eller av et annet prøvingslaboratorium 

på produsentens vegne og ansvar. 

4.  Det meldte organet skal 

for den pyrotekniske artikkelen: 

4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den pyrotekniske 

artikkelens tekniske konstruksjon er tilfredsstillende,  
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for prøveeksemplaret eller -eksemplarene: 

4.2.  kontrollere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, 

og identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante 

harmoniserte standardene, samt de elementene som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, 

4.3.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

4.4.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de løsningene produsenten 

har valgt, herunder løsninger i andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt, oppfyller de tilsvarende 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv, i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene 

ikke er anvendt, 

4.5.  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres. 

5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver de tiltakene som er truffet i henhold til nr. 

4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for den berørte pyrotekniske artikkelen, skal det 

meldte organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn 

og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de opplysningene som 

kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne 

vurdere om de produserte pyrotekniske artiklene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere de 

pyrotekniske artiklene i bruk. 

Dersom typen ikke oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv, skal det meldte organet avslå å utstede et EF-

typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende 

utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i dette 

direktiv, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet 

underrette produsenten om dette. 

Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-

typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om den pyrotekniske 

artikkelen er i samsvar med de grunnleggende sikkerkravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets 

gyldighet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-

typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet 

for sine meldermyndighetene listen over slike sertifikater og/eller tillegg til disse som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller 

eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, 

og, på anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-

typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 

av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har gjennomført. 

Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt de 

tekniske dataene, herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets 

gyldighetsperiode utløper. 

9.  Produsenten skal kunne stille en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i 

omsetning.  
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MODUL C2: Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll samt overvåket produktkontroll med 

ujevne mellomrom 

1.  Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll samt overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom 

er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 

og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som er 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte pyrotekniske artiklene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

med de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

3.  Produktkontroll 

Et meldt organ, valgt av produsenten, skal utføre eller få utført produktkontroll med ujevne mellomrom fastsatt av 

organet, for å kontrollere kvaliteten på den interne kontrollen av den pyrotekniske artikkelen, idet det tas hensyn 

til blant annet de pyrotekniske artiklenes teknologiske kompleksitet og produksjonsmengden. En passende 

stikkprøve av de ferdige produktene, som det meldte organet tar på stedet før produktene bringes i omsetning, 

skal undersøkes, og det skal utføres hensiktsmessige prøvinger som fastsatt i de relevante delene av de 

harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere 

om den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og de relevante 

kravene i dette direktiv. Dersom en stikkprøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal organet treffe 

hensiktsmessige tiltak. 

Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for den 

pyrotekniske artikkelen er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at den pyrotekniske artikkelen er i 

samsvar med kravene. 

Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer under 

produksjonsprosessen. 

4.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet 

i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. EU-

samsvarserklæringen skal angi hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

MODUL D: Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon, inspeksjon av ferdige 

produkter og prøving av de berørte pyrotekniske artiklene, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte pyrotekniske artiklene til et 

meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,  
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d)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av: 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv., og 

e)  metodene for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer 

effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien, samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere relevante krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at de 

pyrotekniske artiklene er i samsvar med nevnte krav. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer tilfredsstillende og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring i 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det 

godkjente kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet,  
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b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 

om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket, og dersom det er utført prøvinger, 

en prøvingsrapport. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hver enkelt pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. EU-

samsvarserklæringen skal angi hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille 

følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5, 

c)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måter 

begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning, om godkjenninger 

av kvalitetssystemer det har utstedt. 

MODUL E: Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon av ferdige produkter og 

prøving av de berørte pyrotekniske artiklene, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte pyrotekniske artiklene til et 

meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler, 

d)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet.  



Nr. 76/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av: 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

produktkvalitet, 

b)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført etter produksjon, 

c)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv., 

d)  metodene for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien, samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere relevante krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at de 

pyrotekniske artiklene er i samsvar med nevnte krav. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer tilfredsstillende og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring i 

kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det 

godkjente kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.  
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4.4.  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 

om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket, og dersom det er utført prøvinger, 

en prøvingsrapport. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hver enkelt pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. EU-

samsvarserklæringen skal angi hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille 

følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5, 

c)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måter 

begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om godkjenninger av kvalitetssystemer det 

har utstedt. 

MODUL G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

1.  Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at den berørte 

pyrotekniske artikkelen, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med de kravene i dette direktiv 

som gjelder for den. 

2.  Teknisk dokumentasjon 

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organet nevnt i 

nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de 

relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den tekniske 

dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke den 

pyrotekniske artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, så langt det 

er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

a)  en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og den pyrotekniske 

artikkelens virkemåte, 

d)  en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv, 

herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte 

standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt, 

e)  resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale 

myndigheter i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning.  



Nr. 76/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

3.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at den 

produserte pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de gjeldende kravene i dette direktiv. 

4.  Kontroll 

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger fastsatt 

i de relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, for å kontrollere om den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de gjeldende kravene i dette 

direktiv. I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organet bestemme hvilke 

hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er 

utført, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på den godkjente pyrotekniske artikkelen, eller få det påført 

under sitt ansvar. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndighetene i ti år etter at den 

pyrotekniske artikkel er brakt i omsetning. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hver enkelt pyroteknisk artikkel som oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi 

hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

MODUL H: Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring 

1.  Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske 

artiklene oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon, inspeksjon 

av ferdige produkter og prøving av de berørte pyrotekniske artiklene, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte pyrotekniske artiklene til et 

meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  den tekniske dokumentasjonen for én modell av hver kategori av pyrotekniske artikler som skal produseres. 

Den tekniske dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

— en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og den pyrotekniske 

artikkelens virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene ikke er 

anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i 

dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt,  
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— resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., 

— prøvingsrapporter, 

c)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

d)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med de gjeldende kravene i dette direktiv. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av: 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- 

og produktkvalitet, 

b)  de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom de relevante 

harmoniserte standardene ikke blir anvendt fullt ut, de metodene som vil bli brukt for å sikre at de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv vil bli oppfylt, 

c)  de metodene, prosessene og systematiske tiltakene for kontroll og verifisering av konstruksjonen som vil bli 

brukt ved konstruksjonen av de pyrotekniske artiklene som tilhører den aktuelle kategorien av pyrotekniske 

artikler, 

d)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

f)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv., 

g)  metodene for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og at 

kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring som 

vurderingsansvarlig innen den aktuelle produktgruppen og produktteknologien, samt kunnskap om de gjeldende 

kravene i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen 

skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere gjeldende krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at de 

pyrotekniske artiklene er i samsvar med nevnte krav. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. 

Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer tilfredsstillende og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring i 

kvalitetssystemet. 
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Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4.  Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det 

godkjente kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, f.eks. resultater av analyser, beregninger, 

prøver osv., 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, f.eks. inspeksjonsrapporter og 

prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 

om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket, og dersom det ble utført prøvinger, en 

prøvingsrapport. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hver enkelt pyroteknisk artikkel som oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. EU-

samsvarserklæringen skal angi hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille 

følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene: 

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1, 

c)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5, 

d)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om godkjenninger av kvalitetssystemer det 

har utstedt. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Registreringsnummer i henhold til artikkel 9: 

2.  Produkt-, parti- eller serienummer: 

3.  Produsentens navn og adresse: 

4.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar. 

5.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det): 

6.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

7.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

8.  Det meldte organet … (navn, nummer) har utført … (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet: 

9.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: 

(sted og dato for utstedelse): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 ______ 

  

(1) Prosenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG IV 

DEL A 

Opphevet direktiv med endringer 

(som nevnt i artikkel 48) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF 

(EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12) 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav h) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal rett og anvendelsesdatoer 

(som nevnt i artikkel 48) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

2007/23/EF 4. januar 2010 4. juli 2010 (fyrverkeri i kategori F1, F2 og F3) 

4. juli 2013 (fyrverkeri i kategori F4, andre pyrotekniske 

artikler og pyrotekniske sceneeffekter) 

  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/259 

 

VEDLEGG V 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2007/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav a) Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav b) Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav d) Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav e) Artikkel 2 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 1 nr. 4 bokstav f) Artikkel 2 nr. 2 bokstav f) og artikkel 3 nr. 5 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 første punktum Artikkel 3 nr. 8 

Artikkel 2 nr. 2 annet punktum Artikkel 2 nr. 2 bokstav g) 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 3 nr. 9 

Artikkel 2 nr. 7 Artikkel 3 nr. 10 

Artikkel 2 nr. 8 Artikkel 3 nr. 11 

Artikkel 2 nr. 9 Artikkel 3 nr. 14 

Artikkel 2 nr. 10 Artikkel 3 nr. 6 

— Artikkel 3 nr. 7 

— Artikkel 3 nr. 12 

— Artikkel 3 nr. 13 

— Artikkel 3 nr. 15–22 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 første ledd Artikkel 12 nr. 1–9 og artikkel 14 

Artikkel 4 nr. 2 annet ledd Artikkel 14 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 13 nr. 1 og artikkel 13 nr. 2 første ledd 

— Artikkel 13 nr. 2 annet ledd 

— Artikkel 13 nr. 3 



Nr. 76/260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

Direktiv 2007/23/EF Dette direktiv 

— Artikkel 13 nr. 4 

— Artikkel 13 nr. 5 

Artikkel 4 nr. 4 bokstav a) Artikkel 8 nr. 2 første ledd 

Artikkel 4 nr. 4 bokstav b) Artikkel 8 nr. 2 annet ledd og artikkel 8 nr. 5 

— Artikkel 8 nr. 3, 4 og 6–9 

— Artikkel 15 

— Artikkel 9 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 7 nr. 3 

— Artikkel 7 nr. 4 

Artikkel 8 nr. 1 — 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 8 nr. 3 første punktum — 

Artikkel 8 nr. 3 annet punktum Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 3 tredje punktum — 

Artikkel 8 nr. 4 — 

Artikkel 9 Artikkel 17 

— Artikkel 18 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 21 og artikkel 30 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 30 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 25 og 26 

Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 5 Artikkel 31 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 6 — 

— Artikkel 22–24 

— Artikkel 27–29 

 Artikkel 32–37 
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Direktiv 2007/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 19 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 19 

— Artikkel 20 nr. 2 

 Artikkel 20 nr. 3 

— Artikkel 20 nr. 4 

— Artikkel 20 nr. 5 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 10 nr. 3 

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 10 nr. 4 

Artikkel 12 nr. 5 Artikkel 10 nr. 5 

Artikkel 12 nr. 6 — 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 4 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 5 Artikkel 38 nr. 3 

Artikkel 14 nr. 6 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 7 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 15 Artikkel 39 nr. 1 første ledd 

— Artikkel 39 nr. 1 annet, tredje og fjerde ledd 

— Artikkel 39 nr. 2–8 

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 40 nr. 1 første ledd 

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 40 nr. 2 og 3 

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 42 nr. 1 bokstav a) 

— Artikkel 40 nr. 1 annet ledd 

— Artikkel 41 

— Artikkel 42 nr. 1 bokstav b)–h) og artikkel 42 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 38 nr. 2 
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Direktiv 2007/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 18 nr. 1 — 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 43 

Artikkel 19 Artikkel 44 

Artikkel 20 Artikkel 45 

— Artikkel 46 nr. 1 

Artikkel 21 nr. 1 Artikkel 47 nr. 1 første ledd 

Artikkel 21 nr. 2 Artikkel 47 nr. 1 annet ledd 

— Artikkel 47 nr. 2 

Artikkel 21 nr. 3 Artikkel 47 nr. 3 

Artikkel 21 nr. 4 Artikkel 47 nr. 4 

Artikkel 21 nr. 5 Artikkel 46 nr. 2 og 3 

Artikkel 21 nr. 6 Artikkel 46 nr. 4 

— Artikkel 46 nr. 5 

— Artikkel 48 

Artikkel 22 Artikkel 49 

Artikkel 23 Artikkel 50 

Vedlegg I nr. 1 Vedlegg I nr. 1 

Vedlegg I nr. 2 Vedlegg I nr. 2 

Vedlegg I nr. 3 Vedlegg I nr. 3 

Vedlegg I nr. 4 bokstav a) Vedlegg I nr. 4 

Vedlegg I nr. 4 bokstav b) Vedlegg I nr. 4 

Vedlegg I nr. 5 Vedlegg I nr. 5 

Vedlegg II nr. 1 Vedlegg II modul B 

Vedlegg II nr. 2 Vedlegg II modul C2 

Vedlegg II nr. 3 Vedlegg II modul D 

Vedlegg II nr. 4 Vedlegg II modul E 

Vedlegg II nr. 5 Vedlegg II modul G 

Vedlegg II nr. 6 Vedlegg II modul H 

Vedlegg III Artikkel 25 

Vedlegg IV Artikkel 19 

— Vedlegg III 

— Vedlegg IV 

— Vedlegg V 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. 518/2014 

av 5. mars 2014 

om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010,  

(EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012,  

(EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 med omsyn til merking av energirelaterte 

produkt på internett(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg artikkel 7  

og 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av direktiv 2010/30/EU skal Kommisjonen fastsetje nærmare reglar for merking av energirelaterte produkt 

gjennom delegerte rettsakter som inneheld tiltak for å sikre at potensielle sluttbrukarar får dei opplysningane som står på 

etiketten eller i produktdatabladet ved fjernsal, medrekna sal gjennom postordre, katalog, telefon eller internett. 

2)  Ved fjernsal skal opplysningane på etiketten, slik det er fastsett i dag, stå i ei viss rekkjefølgje. Det er i dag likevel ikkje 

noko krav om å vise sjølve etiketten eller produktdatabladet. Når sluttbrukarar skal kjøpe eit produkt via fjernsal, har dei 

såleis dårlegare føresetnader for å kunne ta meir medvitne val, fordi dei verken vert rettleidde av fargeskalaen på 

etiketten eller informerte om kva energimerkingsklasse som er den beste for produktgruppa, og får heller ikkje tilgang til 

dei tilleggsopplysningane som er førte opp i produktdatabladet. 

3)  Fjernsal på internett utgjer ein stadig større del av salet av energirelaterte produkt. Ved sal på internett er det mogleg å 

vise etiketten og databladet utan at den administrative byrda vert større. Forhandlarane bør difor vise etiketten og 

databladet ved sal på internett. 

4)  For at etiketten og databladet skal kunne visast på internett, bør leverandørane skaffe forhandlarane ein elektronisk 

versjon av etiketten og databladet for kvar einskild modell av energirelaterte produkt, t.d. ved å gjere dei tilgjengelege 

på ein nettstad der dei kan lastast ned av forhandlarane. 

5)  For at krava i denne forordninga skal gjennomførast som ein del av vanlege forretningsrutinar, bør leverandørar vere 

plikta til å gjere etiketten og databladet tilgjengelege elektronisk berre for nye modellar, og ved oppgradering av 

eksisterande modellar, noko som i praksis vil seie modellar med ny modellnemning. For eksisterande modellar bør det 

vere valfritt om det skal leggjast fram ein elektronisk versjon av etiketten og databladet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 17.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 37. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 
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6)  Ettersom det vil krevje meir plass på skjermen å vise etiketten og databladet ved sidan av produktet, bør det vere tillate å 

vise dei med nesta vising. 

7)  Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010(1), (EU) nr. 1060/2010(2), (EU) nr. 1061/2010(3), (EU)  

nr. 1062/2010(4), (EU) nr. 626/2011(5), (EU) nr. 392/2012(6), (EU) nr. 874/2012(7), (EU) nr. 665/2013(8), (EU)  

nr. 811/2013(9) og (EU) nr. 812/2013(10) bør difor endrast. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 

I delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg I, skal gjerast tilgjengeleg 

for forhandlarar for kvar einskild hushaldsoppvaskmaskinmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 

med ei ny modellnemning. Etikettar for andre hushaldsoppvaskmaskinmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for 

forhandlarane,» 

b)  Ny bokstav g) skal lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg II, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild hushaldsoppvaskmaskinmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. 

Produktdatablad for andre hushaldsoppvaskmaskinmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  hushaldsoppvaskmaskiner som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan 

ventast at sluttbrukaren får sjå hushaldsoppvaskmaskina stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som er 

gjevne av leverandørane i samsvar med vedlegg IV. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk 

etikett og eit elektronisk produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 bokstav f) og g), skal 

føresegnene i vedlegg VIII nyttast i staden,» 

3)  Vedlegg VIII vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg I til denne forordninga.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 17). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 47). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av klimaanlegg (TEU L 178 av 6.7.2011, s. 1). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 392/2012 av 1. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar (TEU L 123 av 9.5.2012, s 1). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar (TEU L 258 av 26.9.2012, s. 1). 

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av støvsugarar (TEU L 192 av 13.7.2013, s. 1). 

(9) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med hensyn til energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for 

romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, 

temperaturregulator og solvarmeinnretning (TEU L 239 av 6.9.2013, s. 1). 

(10) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av vassvarmarar, varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning (TEU L 239 av 

6.9.2013, s. 83). 
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Artikkel 2 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 1060/2010 

I delegert forordning (EU) nr. 1060/2010 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg II, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild modell av kjøleapparat til hushaldsbruk som vert bringa i omsetning 

frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. Etikettar for andre modellar av kjøleapparat til hushaldsbruk kan òg 

gjerast tilgjengelege for forhandlarane,» 

b)  Ny bokstav g) skal lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg III, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild modell av kjøleapparat til hushaldsbruk som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny 

modellnemning. Produktdatablad for andre modellar av kjøleapparat til hushaldsbruk kan òg gjerast tilgjengelege 

for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  kjøleapparat til hushaldsbruk som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan 

ventast at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal 

gje i samsvar med vedlegg V. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk 

produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 bokstav f) og g), skal føresegnene i vedlegg X nyttast 

i staden,» 

3)  Vedlegg X vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg II til denne forordninga. 

Artikkel 3 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 

I delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg I, skal gjerast tilgjengeleg 

for forhandlarar for kvar einskild hushaldsvaskemaskinmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med 

ei ny modellnemning. Etikettar for andre hushaldsvaskemaskinmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for 

forhandlarane,» 

b)  Ny bokstav g) skal lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg II, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild hushaldsvaskemaskinmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. 

Produktdatablad for andre hushaldsvaskemaskinmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  hushaldsvaskemaskiner som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan 

ventast at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal 

gje i samsvar med vedlegg IV. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk 

produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 bokstav f) og g), skal føresegnene i vedlegg VIII 

nyttast i staden,» 

3)  Vedlegg VIII vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg III til denne forordninga.  
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Artikkel 4 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 1062/2010 

I delegert forordning (EU) nr. 1062/2010 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg V, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild fjernsynsmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med 

ei ny modellnemning. Etikettar for andre fjernsynsmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane,» 

b)  I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg III, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild fjernsynsmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. Produkt-

datablad for andre fjernsynsmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  fjernsyn som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå fjernsynet stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg VI. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk 

produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav f) og g), skal føresegnene i vedlegg IX 

nyttast i staden,» 

3)  Vedlegg IX vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg IV til denne forordninga. 

Artikkel 5 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 626/2011 

I delegert forordning (EU) nr. 626/2011 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav h) lyde: 

«h)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg III, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild klimaanleggmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 

med ei ny modellnemning, og som er i samsvar med dei energieffektivitetsklassane som er fastsette i vedlegg II. 

Etikettar for andre klimaanleggmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

b)  I nr. 1 skal ny bokstav i) lyde: 

«i)  Eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg IV, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild klimaanleggmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. Produkt-

datablad for andre klimaanleggmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Klimaanlegg som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg IV og VI. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk 

produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav h) og i), skal føresegnene i vedlegg IX 

nyttast i staden.» 

3)  Vedlegg IX vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg V til denne forordninga.  
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Artikkel 6 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 392/2012 

I delegert forordning (EU) nr. 392/2012 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg I, skal gjerast tilgjengeleg 

for forhandlarar for kvar einskild hushaldstørketrommelmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med 

ei ny modellnemning. Etikettar for andre hushaldstørketrommelmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for 

forhandlarane,» 

b)  Ny bokstav g) skal lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg II, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild hushaldstørketrommelmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. 

Produktdatablad for andre hushaldstørketrommelmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  hushaldstørketromlar som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast 

at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, slik det er gjort greie for i artikkel 7 i direktiv 2010/30/EU, skal 

marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal gje i samsvar med vedlegg IV til denne forordninga. 

Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk produktdatablad er gjorde 

tilgjengelege i samsvar med artikkel 3 bokstav f) og g), skal føresegnene i vedlegg VIII nyttast i staden,» 

3)  Vedlegg VIII vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg VI til denne forordninga. 

Artikkel 7 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 874/2012 

I delegert forordning (EU) nr. 874/2012 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 1 i vedlegg I, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild lampemodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei 

ny modellnemning. Etikettar for andre lampemodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

b)  I nr. 2 skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 2 i vedlegg I, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild lysarmaturmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 

med ei ny modellnemning. Etikettar for andre lysarmaturmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Kvar modell som vert tilboden for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at den 

endelege eigaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som leverandørane skal gje 

i samsvar med vedlegg IV. Dersom produktet vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett er gjord 

tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav f), skal føresegnene i vedlegg VIII nyttast i staden.» 

b)  I nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  For kvar modell som vert tilboden for sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett, og som det er lagt fram ein 

elektronisk etikett for i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav e), skal etiketten følgje med i samsvar med vedlegg 

VIII.» 

3)  Vedlegg VIII vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg VII til denne forordninga.  
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Artikkel 8 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 665/2013 

I delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg II, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild støvsugarmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med 

ei ny modellnemning. Etikettar for andre støvsugarmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane,» 

b)  I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i vedlegg III, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar 

einskild støvsugarmodell som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2015 med ei ny modellnemning. 

Produktdatablad for andre støvsugarmodellar kan òg gjerast tilgjengelege for forhandlarane.» 

2)  I artikkel 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  støvsugarar som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, slik det er gjort greie for i artikkel 7 i direktiv 2010/30/EU, skal marknadsførast 

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i samsvar med vedlegg V til denne forordninga. Dersom produktet 

vert tilbode på internett og ein elektronisk etikett og eit elektronisk produktdatablad er gjorde tilgjengelege i samsvar 

med artikkel 3 nr. 1 bokstav f) og g), skal føresegnene i vedlegg VIII nyttast i staden,» 

3)  Vedlegg VIII vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg VIII til denne forordninga. 

Artikkel 9 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 811/2013 

I delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 første leddet skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Forhandlere skal få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene som er angitt i vedlegg 

III nr. 1.1, for hver modell av anlegg for romoppvarming som er i samsvar med de sesongavhengige energieffek-

tivitetsklassene ved romoppvarming som er angitt i vedlegg II nr. 1.» 

b)  I nr. 1 første leddet skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 1 for hver modell av 

anlegg for romoppvarming; for modeller av romoppvarmingsanlegg med varmepumpe skal forhandlere minst få 

tilgang til det elektroniske produktdatabladet for varmegeneratoren.» 

c)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Fra 26. september 2019 skal forhandlere få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene 

som er angitt i vedlegg III nr. 1.2, for hver modell av anlegg for romoppvarming som er i samsvar med de 

sesongavhengige energieffektivitetsklassene ved romoppvarming som er angitt i vedlegg II nr. 1.» 

d)  I nr. 2 første leddet skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Forhandlere skal få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene som er angitt i vedlegg 

III nr. 2.1, for hver modell av anlegg for rom- og tappevannoppvarming som er i samsvar med de sesongavhengige 

energieffektivitetsklassene ved romoppvarming og vannoppvarming som er angitt i vedlegg II nr. 1 og 2.»  
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e)  I nr. 2 første leddet skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 2 for hver modell av 

anlegg for rom- og tappevannoppvarming; for modeller av varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming 

skal forhandlere minst få tilgang til det elektroniske produktdatabladet for varmegeneratoren.» 

f)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Fra 26. september 2019 skal forhandlere få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene 

som er angitt i vedlegg III nr. 2.2, for hver modell av anlegg for rom- og tappevannoppvarming som er i samsvar med 

de sesongavhengige energieffektivitetsklassene ved romoppvarming og vannoppvarming som er angitt i vedlegg II nr. 1 

og 2.» 

g)  I nr. 3 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 3 for hver 

temperaturregulatormodell.» 

h)  I nr. 4 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 4 for hver 

solvarmeinnretningmodell.» 

i)  I nr. 5 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Forhandlere skal få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene som er angitt i vedlegg 

III nr. 3, for hver modell av pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning 

som er i samsvar med de sesongavhengige energieffektivitetsklassene ved romoppvarming som er angitt i vedlegg 

II nr. 1.» 

j)  I nr. 5 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 5 for hver modell av 

pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning.» 

k)  I nr. 6 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Forhandlere skal få tilgang til en elektronisk etikett i det formatet og med de opplysningene som er angitt i vedlegg 

III nr. 4, for hver modell av pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og 

solvarmeinnretning som er i samsvar med de sesongavhengige energieffektivitetsklassene ved romoppvarming og 

vannoppvarming som er angitt i vedlegg II nr. 1 og 2.» 

l)  I nr. 6 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Forhandlere skal få tilgang til et elektronisk produktdatablad som angitt i vedlegg IV nr. 6 for hver modell av 

pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning.» 

2)  I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Anlegg for romoppvarming som tilbys for salg, leie eller kjøp på avbetaling, og der det ikke kan forventes at 

sluttbrukeren kan se anlegget for romoppvarming utstilt, markedsføres med de opplysningene som leverandøren 

skal gi i samsvar med vedlegg VI nr. 1, men dersom anlegget tilbys på internett, anvendes bestemmelsene i 

vedlegg IX.» 

b)  I nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Anlegg for rom- og tappevannoppvarming som tilbys for salg, leie eller kjøp på avbetaling, og der det ikke kan 

forventes at sluttbrukeren kan se anlegget for rom- og tappevannoppvarming utstilt, markedsføres med de 

opplysningene som leverandøren skal gi i samsvar med vedlegg VI nr. 2, men dersom anlegget tilbys på internett, 

anvendes bestemmelsene i vedlegg IX.»  
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c)  I nr. 3 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning som tilbys for salg, leie eller 

kjøp på avbetaling, og der det ikke kan forventes at sluttbrukeren kan se pakken med anlegg for romoppvarming, 

temperaturregulator og solvarmeinnretning utstilt, markedsføres med de opplysningene som skal gis i samsvar 

med vedlegg VI nr. 3, men dersom pakken tilbys på internett, anvendes bestemmelsene i vedlegg IX.» 

d)  I nr. 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning som tilbys for 

salg, leie eller kjøp på avbetaling, og der det ikke kan forventes at sluttbrukeren kan se pakken med anlegg for 

rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning utstilt, markedsføres med de 

opplysningene som skal gis i samsvar med vedlegg VI nr. 4, men dersom pakken tilbys på internett, anvendes 

bestemmelsene i vedlegg IX.» 

3)  Vedlegg VI vert endra i samsvar med vedlegg IX til denne forordninga. 

4)  Vedlegg IX vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg IX til denne forordninga. 

Artikkel 10 

Endringar av delegert forordning (EU) nr. 812/2013 

I delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 første leddet skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 1.1 i vedlegg III, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild vassvarmarmodell som er i samsvar med dei energieffek-

tivitetsklassane for vassvarming som er fastsette i nr. 1 i vedlegg II.» 

b)  I nr. 1 første leddet skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i nr. 1 i vedlegg IV, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar 

for kvar einskild vassvarmarmodell; for modellar av varmepumpevassvarmarar skal forhandlarane minst få tilgang 

til det elektroniske produktdatabladet for varmegeneratoren.» 

c)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Frå 26. september 2017 skal ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 1.2 i 

vedlegg III, gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild vassvarmarmodell som er i samsvar med dei 

energieffektivitetsklassane for vassvarming som er fastsette i nr. 1 i vedlegg II.» 

d)  I nr. 2 første leddet skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 2.1 i vedlegg III, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild varmtvassbehaldarmodell som er i samsvar med dei energieffek-

tivitetsklassane som er fastsette i nr. 2 i vedlegg II.» 

e)  I nr. 2 første leddet skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i nr. 2 i vedlegg IV, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar 

for kvar einskild varmtvassbehaldarmodell.» 

f)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Frå 26. september 2017 skal ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 2.2 i 

vedlegg III, gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild varmtvassbehaldarmodell som er i samsvar med dei 

energieffektivitetsklassane som er fastsette i nr. 2 i vedlegg II.» 

g)  I nr. 3 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i nr. 3 i vedlegg IV, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar for 

kvar einskild solvarmeinnretningmodell.» 
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h)  I nr. 4 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  Ein elektronisk etikett i det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i nr. 3 i vedlegg III, skal gjerast 

tilgjengeleg for forhandlarar for kvar einskild modell av pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning som er i 

samsvar med dei energieffektivitetsklassane for vassvarming som er fastsette i nr. 1 i vedlegg II.» 

i)  I nr. 4 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Eit elektronisk produktdatablad, slik det er fastsett i nr. 4 i vedlegg IV, skal gjerast tilgjengeleg for forhandlarar 

for kvar einskild modell av pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning.» 

2)  I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Vassvarmarar som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå vassvarmaren stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som er gjevne av 

leverandørane i samsvar med nr. 1 i vedlegg VI, men dersom produktet vert tilbode på internett, skal føresegnene i 

vedlegg X nyttast.» 

b)  I nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Varmtvassbehaldarar som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan 

ventast at sluttbrukaren får sjå varmtvassbehaldararen stilt ut, skal marknadsførast med dei opplysningane som er 

gjevne av leverandørane i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI, men dersom produktet vert tilbode på internett, skal 

føresegnene i vedlegg X nyttast.» 

c)  I nr. 3 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling på ein slik 

måte at det ikkje kan ventast at sluttbrukaren får sjå pakken med vassvarmar og solvarmeinnretning stilt ut, skal 

marknadsførast med dei opplysningane som er gjevne i samsvar med nr. 3 i vedlegg VI, men dersom pakken vert 

tilbode på internett, skal føresegnene i vedlegg X nyttast.» 

3)  Vedlegg VI vert endra i samsvar med vedlegg X til denne forordninga. 

4)  Vedlegg X vert lagt til som nytt vedlegg i samsvar med vedlegg X til denne forordninga. 

Artikkel 11 

Ikraftsetjing 

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

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

Utferda i Brussel 5. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 1059/2010 

Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav f), skal visast på visingsme-

kanismen i nærleiken av prisen på produktet. Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og 

står i høve til storleiken som er oppført i nr. 2 i vedlegg I. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som 

vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta 

vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på 

det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  



Nr. 76/274 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

VEDLEGG II 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 1060/2010 

Nytt vedlegg X skal lyde: 

«VEDLEGG X 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav f), skal visast på visingsme-

kanismen i nærleiken av prisen på produktet. Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og 

står i høve til storleiken som er oppført i nr. 3 i vedlegg II. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet 

som vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta 

vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på 

det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 1061/2010 

Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav f), skal visast på visingsme-

kanismen i nærleiken av prisen på produktet. Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og 

står i høve til storleiken som er oppført i nr. 2 i vedlegg I. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som 

vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta 

vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på 

det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 1062/2010 

Nytt vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav f), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet i samsvar med den tidsplanen som er fastsett i artikkel 3 nr. 3). 

Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og står i høve til storleiken som er oppført i nr. 5 i 

vedlegg V. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten, 

oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta vising vert nytta, skal etiketten visast ved 

første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG V 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 626/2011 

Nytt vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav h), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet i samsvar med den tidsplanen som er fastsett i artikkel 3 nr. 4)–6). 

Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og står i høve til storleiken som er oppført i 

vedlegg III. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten, 

oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta vising vert nytta, skal etiketten visast ved 

første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav i), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 392/2012 

Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav f), skal visast på visingsme-

kanismen i nærleiken av prisen på produktet. Etiketten skal ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og 

står i høve til storleiken som er oppført i nr. 4 i vedlegg I. Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som 

vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta 

vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på 

det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 
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5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 874/2012 

Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 4 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav f) eller artikkel 3 nr. 2 

bokstav e), skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Etiketten skal ha ein storleik som gjer at 

han er godt synleg, er lett å lese og står i høve til storleiken som er oppført i vedlegg I. Etiketten kan visast ved hjelp av 

nesta vising, så framt biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i 

dette vedlegget. Dersom nesta vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller ved å føre 

musepeikaren over det eller trykkje på det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen.» 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 665/2013 

Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav f), skal visast på visingsme-

kanismen i nærleiken av prisen på produktet i samsvar med den tidsplanen som er fastsett i artikkel 3 nr. 2). Etiketten skal 

ha ein storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og står i høve til storleiken som er oppført i nr. 3 i vedlegg II. 

Etiketten kan visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller 

spesifikasjonane som er fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta vising vert nytta, skal etiketten visast ved første 

museklikk på biletet, eller ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 

f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet med 

same skriftstorleik som prisen. 



Nr. 76/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav g), skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt 

synleg og lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, 

skal då vere tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet 

visast ved første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 811/2013 

a)  I vedlegg VI skal overskrifta lyde: 

«Opplysninger som skal framlegges når det ikke kan forventes at sluttbrukeren kan se produktet utstilt, bortsett fra 

på internett» 

b)  Nytt vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Opplysninger som skal gis ved salg, leie eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget menes med 

a) «visingsmekanisme» alle skjermer, herunder trykkskjermer eller annen visuell teknologi som brukes til å vise brukere 

internettinnhold, 

b) «nestet visning» et visuelt grensesnitt som gir tilgang til et bilde eller et datasett ved et museklikk på et annet bilde eller 

et annet datasett, eller ved at musepekeren føres over disse eller det trykkes på dem, 

c) «trykkskjerm» en skjerm som reagerer ved berøring, for eksempel nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vises som et alternativ til grafisk innhold, og som muliggjør en ikke-grafisk framstilling av 

informasjonen dersom visningsinnretningene ikke kan gjengi grafikken, eller som tilgangsstøtte, blant annet som 

inndata til talesynteseapplikasjoner. 

2)  Den etiketten som leverandørene har gjort tilgjengelig i samsvar med artikkel 3, eller som, når det gjelder pakker, er 

behørig utfylt på grunnlag av etiketten og produktdatabladene som leverandørene har levert i samsvar med artikkel 3, skal 

vises på visningsmekanismen i nærheten av prisen på produktet eller pakken i samsvar med tidsplanen i artikkel 3. Dersom 

både et produkt og en pakke vises, men bare prisen for pakken oppgis, skal kun etiketten til pakken vises. Etiketten skal ha 

en størrelse som gjør at den er godt synlig, er lett å lese og står i forhold til størrelsen angitt i vedlegg III. Etiketten kan 

vises ved hjelp av nestet visning, forutsatt at bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonene 

fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg. Dersom nestet visning benyttes, skal etiketten vises ved første museklikk på bildet, eller ved 

at musepekeren føres over det eller det trykkes på det. 

3)  Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten i nestet visning, skal 

a)  være en pil i den fargen som tilsvarer produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse på etiketten, 

b)  på pilen vise produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i hvitt i samme skriftstørrelse som prisen, og 

c)  ha ett av følgende to formater: 

 

4)  Ved nestet visning skal rekkefølgen ved visning av etiketten være som følger: 

a)  Bildet angitt i nr. 3 i dette vedlegg, skal vises på visningsmekanismen i nærheten av prisen på produktet eller pakken. 

b)  Bildet skal inneholde en lenke til etiketten. 

c)  Etiketten skal vises ved et museklikk på bildet, eller ved at musepekeren føres over det eller det trykkes på det. 

d)  Etiketten skal vises i et sprettoppvindu, i en ny fane, på en ny side eller i et skjermbilde som settes inn. 

e)  Ved forstørrelse av etiketten på trykkskjermer skal de normale funksjonene for forstørrelse på trykkskjermer brukes. 
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f)  Visningen av etiketten skal lukkes ved hjelp av en lukkefunksjon eller en annen standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikke kan framstilles grafisk, skal en alternativ tekst angi produktets eller pakkens energieffektivitets-

klasse i samme skriftstørrelse som for prisen. 

5)  Det produktdatabladet som leverandørene har gjort tilgjengelig i samsvar med artikkel 3, skal vises på visningsmekanismen 

i nærheten av prisen på produktet eller pakken. Størrelsen skal være slik at produktdatabladet er godt synlig og lett å lese. 

Produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet visning, og i så fall skal lenken for å åpne det klart og lett leselig angi 

«produktdatablad». Dersom nestet visning benyttes, skal produktdatabladet vises ved første museklikk på lenken, eller ved 

at musepekeren føres over den eller det trykkes på den.» 

 _____  
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VEDLEGG X 

Endringar av vedlegga til delegert forordning (EU) nr. 812/2013 

a)  I vedlegg VI skal overskrifta lyde: 

«Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, bortsett 

frå på internett» 

b)  Nytt vedlegg X skal lyde: 

«VEDLEGG X 

Opplysningar som skal gjevast ved sal, leige eller kjøp på avbetaling på internett 

1)  I nr. 2 til 5 i dette vedlegget tyder 

a) «visingsmekanisme» alle skjermar, medrekna trykkskjermar eller annan visuell teknologi som vert nytta til å vise 

brukarar internettinnhald, 

b) «nesta vising» eit visuelt grensesnitt der brukaren får sjå eit bilete eller informasjon etter å ha klikka med musa på, ført 

musepeikaren over eller trykt på eit anna bilete eller annan informasjon på skjermen, 

c) «trykkskjerm» ein skjerm som reagerer når nokon rører han, til dømes nettbrett, tavle-PC eller smarttelefon, 

d) «alternativ tekst» tekst som vert vist som eit alternativ til grafisk innhald, og som gjer det mogleg med ei ikkje-grafisk 

framstilling av informasjonen dersom visingsinnretningane ikkje kan attgje grafikken, eller som ei tilgangsstøtte, 

mellom anna som inndata til talesynteseapplikasjonar. 

2)  Den etiketten som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3, eller som, når det gjeld pakkar, er tilbørleg 

utfylt på grunnlag av etiketten og produktdatablada som leverandørane har lagt fram i samsvar med artikkel 3, skal visast på 

visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet eller pakken i samsvar med tidsplanen i artikkel 3. Dersom både eit 

produkt og ein pakke vert viste, men berre med prisen for pakken, skal berre etiketten til pakken visast. Etiketten skal ha ein 

storleik som gjer at han er godt synleg, er lett å lese og står i høve til storleiken som er oppført i vedlegg III. Etiketten kan 

visast ved hjelp av nesta vising, så framt biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten, oppfyller spesifikasjonane som er 

fastsette i nr. 3 i dette vedlegget. Dersom nesta vising vert nytta, skal etiketten visast ved første museklikk på biletet, eller 

ved å føre musepeikaren over det eller trykkje på det. 

3)  Det biletet som vert nytta til å få tilgang til etiketten i ei nesta vising, skal 

a)  vere ei pil i den fargen som svarar til energieffektivitetsklassen til produktet eller pakken på etiketten, 

b)  vise energieffektivitetsklassen til produktet eller pakken i kvitt på pila og med same skriftstorleik som prisen, og 

c)  ha eitt av følgjande to format: 

 

4)  Ved bruk av nesta vising skal etiketten verte vist i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Biletet som er nemnt i nr. 3 i dette vedlegget, skal visast på visingsmekanismen i nærleiken av prisen på produktet eller 

pakken. 

b)  Biletet skal innehalde ei lenkje til etiketten. 

c)  Etiketten skal visast etter eit museklikk på biletet, etter at musepeikaren er ført over det eller etter at biletet er trykt på. 

d)  Etiketten skal visast i eit sprettoppvindauge, i ei ny fane, på ei ny side eller i eit skjermbilete som vert sett inn. 

e)  Ved forstørring av etiketten på trykkskjermar skal dei normale funksjonane for forstørring på trykkskjermar nyttast. 
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f)  Visinga av etiketten skal lukkast ved hjelp av ein lukkefunksjon eller ein annan standard lukkemekanisme. 

g)  Dersom etiketten ikkje kan framstillast grafisk, skal ein alternativ tekst vise energieffektivitetsklassen til produktet eller 

pakken med same skriftstorleik som prisen. 

5)  Det produktdatabladet som leverandørane har gjort tilgjengeleg i samsvar med artikkel 3, skal visast på visingsmekanismen 

i nærleiken av prisen på produktet eller pakken. Produktdatabladet skal ha ein storleik som gjer databladet godt synleg og 

lett å lese. Produktdatabladet kan visast ved hjelp av nesta vising, og lenkja som vert nytta til å opne databladet, skal då vere 

tydeleg og lett leseleg merkt med «produktdatablad». Dersom nesta vising vert nytta, skal produktdatabladet visast ved 

første museklikk på lenkja, eller ved å føre musepeikaren over eller trykkje på lenkja.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1185 

av 24. april 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet nevnt i artikkel 18 i direktiv 2009/125/EF, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter som representerer betydelige salgs- og handelsvolumer, har en vesentlig miljøvirkning og et betydelig 

forbedringspotensial med hensyn til produktenes miljøvirkning, uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) Ved artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF er det fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i artikkel  19 

nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2, og etter samråd med samrådsforumet, eventuelt bør innføre 

gjennomføringstiltak for produkter som gir store muligheter for en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslipp, 

for eksempel varmeovner fyrt med fast brensel. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige og økonomiske 

aspektene ved varmeovner fyrt med fast brensel som typisk brukes til oppvarming i bolig- og forretningsbygg. 

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med interessenter og berørte parter fra Unionen og tredjestater, og resultatene 

er gjort offentlig tilgjengelige. 

4) De miljøaspektene ved varmeovner fyrt med fast brensel som anses for å være vesentlige for denne forordnings formål, 

er energiforbruk og utslipp av partikler (støv), organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider i 

bruksfasen. 

5) Den forberedende undersøkelsen viser at ytterligere krav til andre parametrer for miljøvennlig utforming nevnt i del  I 

i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, ikke er nødvendig når det gjelder varmeovner fyrt med fast brensel.   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 39. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2018/EØS/76/40 
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6) Denne forordnings virkeområde bør omfatte varmeovner fyrt med fast brensel som er utformet for å bruke fast brensel 

(biomasse eller fossilt brensel). Varmeovner fyrt med fast brensel som har en indirekte væskeoppvarmingsfunksjon, 

omfattes også av denne forordnings virkeområde. Varmeovner fyrt med fast brensel som bruker biomasse som ikke er 

trebasert, har særlige tekniske egenskaper og bør derfor unntas fra denne forordning. 

7) Det årlige energiforbruket til varmeovner fyrt med fast brensel ble anslått til å være 627 PJ (15,0 Mtoe) i Unionen i 

2010, noe som tilsvarer utslipp av 9,5 Mt karbondioksid (CO2). Med mindre det vedtas særlige tiltak, anslås det at 

energiforbruket til varmeovner fyrt med fast brensel i 2030 vil være 812 PJ (19,4 Mtoe), tilsvarende 8,8 Mt CO2. 

8) Energiforbruket til varmeovner fyrt med fast brensel kan reduseres ved bruk av eksisterende, allment tilgjengelig 

teknologi, uten at de samlede kostnadene til kjøp og drift av disse produktene øker. 

9) De årlige utslippene av partikler (PM), organiske gassformige forbindelser (OGC) og karbonmonoksid (CO) er 

anslått til henholdsvis 142 ktonn/år, 119 ktonn/år og 1 658 ktonn/år i 2010. Som følge av særlige tiltak som 

medlemsstatene har truffet, og av den teknologiske utviklingen, forventes disse utslippene å være henholdsvi s 

94 ktonn/år, 49 ktonn/år og 1 433 ktonn/år i 2030. De årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) forventes å stige 

dersom det ikke treffes særlige tiltak, ettersom nye utforminger av varmeovner vil bygge på høyere forbrennings -

temperaturer. 

10) Utslippene fra varmeovner fyrt med fast brensel kan reduseres ytterligere ved bruk av eksisterende, allment 

tilgjengelig teknologi, uten at de samlede kostnadene til kjøp og drift av disse produktene øker.  

11) Til sammen forventes de kravene til miljøvennlig utforming som er fastsatt i denne forordning og i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/1186(1), å føre til en anslått årlig energiøkonomisering på cirka 41 PJ (0,9 Mtoe), 

tilsvarende 0,4 Mt CO2 fram til 2030. 

12) De kravene til miljøvennlig utforming som er fastsatt i denne forordning når det gjelder utslipp fra varmeovner 

fyrt med fast brensel, vil føre til reduksjoner i utslipp av partikler (PM), organiske gassformige forbin-

delser (OGC) og karbonmonoksid (CO) på henholdsvis 27 ktonn/år, 5 ktonn/år og 399 ktonn/år fram til 2030. 

13) Denne forordning omfatter produkter med forskjellige tekniske egenskaper. Dersom de blir omfattet av samme 

effektivitetskrav, vil visse typer teknologi ikke lenger ha adgang til markedet, noe som vil være en ulempe for 

forbrukerne. For å skape like konkurransevilkår på markedet bør det derfor fastsettes krav til miljøvennlig utforming 

som er tilpasset de mulighetene som hver type teknologi gir. 

14) Kravene til miljøvennlig utforming bør føre til en harmonisering av kravene til energiforbruk og til utslipp av partikler, 

organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider fra varmeovner fyrt med fast brensel i hele 

Unionen, slik at det indre marked kan fungere bedre, og slik at disse produktenes miljøprestasjoner kan forbedres. 

15) Energieffektiviteten til varmeovner fyrt med fast brensel faller ved bruk under virkelige forhold, sammenlignet med 

energieffektiviteten ved prøving. For at den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming skal nærme seg 

driftsvirkningsgraden, bør produsentene oppmuntres til å benytte reguleringsutstyr. Av denne grunn anvendes det et 

generelt fradrag som tilsvarer forskjellen mellom disse to verdiene. Dette fradraget kan reduseres ved å velge en rekke 

reguleringsalternativer. 

16) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke påvirke funksjonaliteten av eller innkjøpsprisen på varmeovner fyrt 

med fast brensel sett fra sluttbrukerens side, og bør heller ikke ha negativ innvirkning på helse, sikkerhet eller 

miljø. 

17) Tidsrammen for å innføre kravene til miljøvennlig utforming bør være tilstrekkelig til at produsentene kan endre 

utformingen av de produktene som omfattes av denne forordning. Fristene bør være fastsatt slik at det tas hensyn til 

kostnadene for produsentene, særlig små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at målene for denne 

forordning kan nås til rett tid.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1186 av 24. april 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av varmeovner (EUT L 193 av 21.7.2015, s. 20). 
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18) Varmeovner fyrt med fast brensel omfattes av harmoniserte standarder som skal brukes i samsvar med artikkel 7 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(1). Av hensyn til rettssikkerhet og forenkling er det 

hensiktsmessig å revidere de tilsvarende harmoniserte standardene slik at de gjenspeiler de kravene til miljøvennlig 

utforming som fastsettes ved denne forordning. 

19) Produktparametrer bør måles og beregnes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare måle- og 

beregningsmetoder som bygger på anerkjente målemetoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, 

herunder harmoniserte standarder, dersom slike foreligger, som er vedtatt av de europeiske standardiseringsorgani-

sasjonene på anmodning fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012(2). 

20) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF angir denne forordning hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering 

som får anvendelse. 

21) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene framlegge opplysninger i den tekniske dokumentasjonen 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den grad disse opplysningene har relevans for kravene fastsatt i 

denne forordning. 

22) For å begrense miljøvirkningen fra varmeovner fyrt med fast brensel ytterligere bør produsentene gi opplysninger om 

demontering, materialgjenvinning og sluttbehandling. 

23) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordning, bør det angis veiledende referanseverdier for de 

beste tilgjengelige teknologiene for å sikre allmenn og enkel tilgang til opplysninger om miljøprestasjonene til 

varmeovner fyrt med fast brensel, gjennom hele deres livssyklus. 

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes det krav til miljøvennlig utforming for å bringe i omsetning og ta i bruk varmeovner fyrt 

med fast brensel med en nominell varmeytelse på høyst 50 kW. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) varmeovner fyrt med fast brensel som bare er beregnet på forbrenning av biomasse som ikke er trebasert, 

b) varmeovner fyrt med fast brensel som bare er beregnet på utendørs bruk, 

c) varmeovner fyrt med fast brensel der den direkte varmeytelsen ved nominell varmeytelse er mindre enn 6 % av den direkte 

og indirekte varmeytelsen til sammen, 

d) varmeovner fyrt med fast brensel som ikke er montert på fabrikken, eller ikke leveres som prefabrikkerte elementer eller 

deler av én produsent, og som skal monteres på stedet, 

e) luftoppvarmingsprodukter, 

f) badstuovner.  

  

(1) 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 (EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2009/125/EF menes med 

1. «varmeovn fyrt med fast brensel» et apparat for romoppvarming som avgir varme enten ved direkte varmeoverføring, eller 

ved direkte varmeoverføring i kombinasjon med varmeoverføring til et flytende medium, med det formål å nå og 

opprettholde et visst nivå av varmekomfort for mennesker i et lukket rom der produktet er plassert, og eventuelt kombinert 

med varmeavgivelse til andre rom og utstyrt med én eller flere varmegeneratorer som direkte omdanner fast brensel til 

varme, 

2. «varmeovn med åpen front fyrt med fast brensel» en varmeovn fyrt med fast brensel der forbrenningssonen og 

forbrenningsgassene ikke er hermetisk atskilt fra det rommet der produktet er montert, og som har en tettsluttende 

forbindelse til en skorstein eller et peisavtrekk, eller som krever en avtrekkskanal for å lede bort forbrenningsprodukter, 

3. «varmeovn med lukket front fyrt med fast brensel» en varmeovn fyrt med fast brensel der forbrenningssonen og 

forbrenningsgassene kan være hermetisk atskilt fra det rommet der produktet er montert, og som har en tettsluttende 

forbindelse til en skorstein eller et peisavtrekk, eller som krever en avtrekkskanal for å lede bort forbrenningsprodukter, 

4. «komfyr» en varmeovn fyrt med fast brensel der funksjonen til en varmeovn fyrt med fast brensel og kokeplater og/eller 

stekeovn beregnet på tilberedning av mat, er integrert i ett apparat som har en tettsluttende forbindelse til en skorstein eller 

et peisavtrekk, eller som krever en avtrekkskanal for å lede bort forbrenningsprodukter, 

5. «varmeovn uten avtrekk fyrt med fast brensel» en varmeovn fyrt med fast brensel som slipper forbrenningsproduktene ut i 

det rommet der produktet er plassert, 

6. «varmeovn med avtrekk fyrt med fast brensel» en varmeovn fyrt med fast brensel som er beregnet på å bli plassert under 

en skorstein eller i en peis uten en tettsluttende forbindelse mellom produktet og skorsteinsåpningen eller peisavtrekket, 

der forbrenningsproduktene kan passere fritt fra forbrenningssonen til skorsteinen eller avtrekkskanalen, 

7. «badstuovn» en varmeovn fyrt med fast brensel som er innbygd i eller oppgitt til bruk i våt eller tørr badstue eller lignende 

miljøer, 

8. «luftoppvarmingsprodukt» et produkt som utelukkende leverer varme til et luftbasert varmeanlegg, noe som kan skje 

gjennom kanaler, og som er utformet til å brukes når det er fastgjort eller sikret på et bestemt sted eller montert på en vegg, 

og som fordeler luften ved hjelp av en vifte for å nå og opprettholde et visst nivå av varmekomfort for mennesker i det 

lukkede rommet der produktet er plassert, 

9. «fast brensel» brensel som er fast ved normale innetemperaturer, herunder fast biomasse og fast fossilt brensel, 

10. «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk (herunder 

plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur, samt den biologisk 

nedbrytbare delen av industriavfall og kommunalt avfall, 

11. «trebasert biomasse» biomasse fra trær og busker, herunder ved, treflis, komprimert tre i form av pelleter, komprimert tre i 

form av briketter samt sagflis, 

12. «biomasse som ikke er trebasert» annen biomasse enn trebasert biomasse, herunder halm, elefantgress, siv, kjerner, korn, 

olivenkjerner, pressrester av oliven og nøtteskall, 

13. «fast fossilt brensel» annet fast brensel enn biomasse, herunder antrasitt, tørrdampkull, sinders, koks med lav temperatur, 

bituminøst kull, brunkull eller en blanding av fossilt brensel eller en blanding av biomasse og fossilt brensel; i forbindelse 

med denne forordning omfatter det også torv, 

14. «anbefalt brensel» det brenselet som ifølge produsentens anvisninger helst skal brukes i varmeovnen fyrt med fast brensel, 

15. «annet egnet brensel» annet brensel enn det anbefalte brenselet, som ifølge produsentens anvisninger kan brukes i 

varmeovnen fyrt med fast brensel, og som omfatter ethvert brensel nevnt i bruksanvisningen for installatører og 

sluttbrukere, på produsentenes og leverandørenes fritt tilgjengelige nettsteder, i teknisk og salgsfremmende materiell og i 

reklame,  
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16. «direkte varmeytelse» produktets varmeytelse i form av strålings- og konveksjonsvarme som avgis til luften av selve 

produktet, uttrykt i kW, unntatt produktets varmeytelse til et flytende varmeoverføringsmedium, 

17. «indirekte varmeytelse» produktets varmeytelse til et flytende varmeoverføringsmedium, som følge av den samme 

varmeproduksjonsprosessen som sørger for produktets direkte varmeytelse, uttrykt i kW, 

18. «indirekte varmefunksjon» at produktet kan overføre en del av den samlede varmeytelsen til et flytende varmeover-

føringsmedium med henblikk på bruk til romoppvarming eller produksjon av varmtvann til husholdningsbruk, 

19. «nominell varmeytelse» (Pnom) varmeytelsen, uttrykt i kW, for en varmeovn fyrt med fast brensel som omfatter både 

direkte og (når det er relevant) indirekte varmeytelse, ved drift ved høyeste innstilling for varmeytelse som kan 

opprettholdes over et lengre tidsrom, som angitt av produsenten, 

20. «minste varmeytelse» (Pnom) varmeytelsen, uttrykt i kW, for en varmeovn fyrt med fast brensel som omfatter både direkte 

og (når det er relevant) indirekte varmeytelse, ved drift ved laveste innstilling for varmeytelse, som angitt av produsenten, 

21. «beregnet på utendørs bruk» at produktet er egnet til sikker bruk utenfor lukkede rom, herunder eventuell bruk utendørs, 

22. «partikler» partikler av forskjellig form, struktur og tetthet i røykgassens gassfase, 

23. «likeverdig modell» en modell som bringes i omsetning med samme tekniske parametrer angitt i tabell 1 i vedlegg II nr. 3, 

som en annen modell som bringes i omsetning av samme produsent. 

I vedlegg I er det fastsatt ytterligere definisjoner som får anvendelse på vedlegg II–V. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1. Kravene til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel er fastsatt i vedlegg II. 

2. Fra 1. januar 2022 skal varmeovner fyrt med fast brensel oppfylle kravene i vedlegg II. 

3. Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal måles og beregnes i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, skal være intern kontroll av 

utformingen som fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv. 

2. I forbindelse med samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

inneholde opplysningene angitt i nr. 3 i vedlegg II til denne forordning. 

3. Dersom opplysningene som inngår i den tekniske dokumentasjonen for en bestemt modell, er innhentet ved 

beregning på grunnlag av utforming, eller ved ekstrapolering fra andre modeller, eller begge deler, skal den tekniske 

dokumentasjonen inneholde nærmere opplysninger om slike beregninger og/eller ekstrapoleringer, og om prøvinger som 

produsenten har utført for å bekrefte nøyaktigheten av de beregningene som er gjort. I slike tilfeller skal den tekniske 

dokumentasjonen også inneholde en fortegnelse over de modellene som dannet grunnlag for ekstrapoleringen, og over 

alle andre modeller der opplysningene i den tekniske dokumentasjonen er innhentet på samme grunnlag. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Medlemsstatene skal anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg IV til denne forordning når de foretar 

kontroller i forbindelse med markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, for å sikre at kravene i vedlegg II 

til denne forordning er oppfylt. 
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Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste varmeovnene fyrt med fast brensel som finnes på markedet når denne 

forordning trer i kraft, er angitt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling og framlegge resultatet 

av denne gjennomgåelsen for samrådsforumet senest 1. januar 2024. Ved gjennomgåelsen skal særlig følgende vurderes:  

— Om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming med hensyn til energieffektivitet og 

utslipp av partikler (PM), organiske gassformige forbindelser (OGC), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx). 

— Om verifiseringstoleransene bør endres. 

2. Kommisjonen skal vurdere om det er hensiktsmessig å innføre tredjemannssertifisering for varmeovner fyrt med 

fast brensel og framlegge resultatene av denne gjennomgåelsen for samrådsforumet senest 22.  august 2018. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser 

Fram til 1. januar 2022 kan medlemsstatene tillate omsetning og ibruktaking av varmeovner som er i samsvar med gjeldende 

nasjonale bestemmelser om sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp av partikler, organiske 

gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner som får anvendelse på vedlegg II–V 

I vedlegg II–V menes med 

1. «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming» (ηs) forholdet mellom romoppvarmingsbehovet som dekkes av 

en varmeovn fyrt med fast brensel, og det årlige energiforbruket som kreves for å dekke dette behovet, uttrykt i %, 

2. «omregningsfaktor» (CC) en faktor som gjenspeiler den anslåtte gjennomsnittlige produksjonseffektiviteten på 40 % i EU, 

som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(1); omregningsfaktoren er CC = 2,5, 

3. «partikkelutslipp» utslipp av partikler ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3 tørr røykgass, beregnet for 273 K og 

1 013 mbar ved 13 % O2, eller det vektede gjennomsnittsutslippet av partikler ved opptil fire forbrenningshastigheter, 

uttrykt i g/kg tørrstoff, 

4. «utslipp av karbonmonoksid» utslipp av karbonmonoksid ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3 røykgass, beregnet 

for 273 K og 1 013 mbar ved 13 % O2, 

5. «utslipp av organiske gassformige forbindelser» utslipp av organiske gassformige forbindelser ved nominell varmeytelse, 

uttrykt i mgC/m3 røykgass, beregnet for 273 K og 1 013 mbar ved 13 % O2, 

6. «utslipp av nitrogenoksider» utslipp av nitrogenoksider ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3 røykgass, uttrykt som 

NO2, beregnet for 273 K og 1 013 mbar ved 13 % O2, 

7. «netto brennverdi» (NCV) den samlede varmemengden som frigjøres fra en mengdeenhet brensel med normalt 

vanninnhold, når den forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene ikke går tilbake til omgivelses-

temperatur, 

8. «driftsvirkningsgrad ved nominell eller minste varmeytelse» (henholdsvis ηth,nom eller ηth,min) forholdet, uttrykt i %, mellom 

produksjon av nyttbar varme og samlet energitilførsel, uttrykt som netto brennverdi (NCV), for en varmeovn fyrt med fast 

brensel, 

9. «elektrisk effektbehov ved nominell varmeytelse» (elmax) det elektriske effektforbruket til varmeovnen fyrt med fast 

brensel når den leverer den nominelle varmeytelsen. Det elektriske effektforbruket, uttrykt i kW, skal fastsettes uten at det 

tas hensyn til en sirkulasjonspumpes effektbehov, dersom produktet har en indirekte varmefunksjon og innebygd sirkula-

sjonspumpe, 

10. «elektrisk effektbehov ved minste varmeytelse» (elmin) det elektriske effektforbruket til varmeovnen fyrt med fast brensel 

når den leverer den minste varmeytelsen. Det elektriske effektforbruket, uttrykt i kW, skal fastsettes uten at det tas hensyn 

til en sirkulasjonspumpes effektbehov, dersom produktet har en indirekte varmefunksjon og innebygd sirkulasjonspumpe, 

11. «elektrisk effektbehov i hviletilstand» (elsb) produktets elektriske effektforbruk i hviletilstand, uttrykt i kW, 

12. «effektbehov til permanent beredskapsflamme» (Ppilot) produktets forbruk, uttrykt i kW, av fast brensel til en flamme som 

fungerer som tennkilde for den kraftigere forbrenningsprosessen som skal til for å oppnå nominell varmeytelse eller 

varmeytelse ved delbelastning, når tennkilden er tent i mer enn fem minutter før hovedbrenneren slås på, 

13. «ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering» at produktets varmeytelse ikke kan varieres automatisk, og at det 

ikke skjer noen tilbakemelding om romtemperatur for å kunne tilpasse varmeytelsen automatisk, 

14. «to eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering» at produktets varmeytelse kan varieres manuelt med to eller 

flere trinn, og det finnes ingen innretning som automatisk regulerer varmeytelsen ut fra ønsket innetemperatur, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 
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15. «romtemperaturregulering med mekanisk termostat» at produktet har en ikke-elektronisk innretning som gjør at produktet 

automatisk kan variere varmeytelsen i et gitt tidsrom, i forhold til en viss ønsket innendørs varmekomfort, 

16. «elektronisk romtemperaturregulering» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning som gjør at 

produktet automatisk kan variere varmeytelsen i et gitt tidsrom, i forhold til en viss ønsket innendørs varmekomfort, 

17. «elektronisk romtemperaturregulering og døgntidsbryter» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning 

som gjør at produktet automatisk kan variere varmeytelsen i et gitt tidsrom, i forhold til en viss ønsket innendørs 

varmekomfort, og som gjør det mulig å stille inn tid og temperatur for et tidsintervall på 24 timer, 

18. «elektronisk romtemperaturregulering og uketidsbryter» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning som 

gjør at produktet automatisk kan variere varmeytelsen i et gitt tidsrom, i forhold til en viss ønsket innendørs varmekomfort, og 

som gjør det mulig å stille inn tid og temperatur for en hel uke. I dette tidsrommet på sju dager skal det være mulig å variere 

innstillingene for de enkelte dagene, 

19. «romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning 

som automatisk senker romtemperaturinnstillingen når ingen er til stede i rommet, 

20. «romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning 

som senker varmeytelsen når et vindu eller en dør åpnes. Når en føler brukes til å oppdage at et vindu eller en dør åpnes, 

kan den være installert sammen med produktet, utenfor produktet, i selve bygningskonstruksjonen eller som en blanding 

av disse mulighetene, 

21. «fjernstyring» en funksjon som gir mulighet til å fjernstyre produktet fra et sted utenfor den bygningen der produktet er 

installert, 

22. «ettrinns» at produktet ikke automatisk kan variere varmeytelsen, 

23. «totrinns» at produktet automatisk kan regulere varmeytelsen på to atskilte nivåer, ut fra faktisk innendørs lufttemperatur 

og ønsket innendørs lufttemperatur, og styres ved hjelp av temperaturfølere og et grensesnitt som ikke nødvendigvis er 

innebygd i selve produktet, 

24. «modulert» at produktet automatisk kan regulere varmeytelsen på tre eller flere atskilte nivåer, ut fra faktisk innendørs 

lufttemperatur og ønsket innendørs lufttemperatur, og styres ved hjelp av temperaturfølere og et grensesnitt som ikke 

nødvendigvis er innebygd i selve produktet, 

25. «hviletilstand» en tilstand der produktet er tilkoplet strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet for å fungere 

etter hensikten og tilbyr bare følgende funksjoner som kan opprettholdes i ubegrenset tid: reaktiveringsfunksjon, eller 

reaktiveringsfunksjon og bare en indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er innkoplet, og/eller informasjons- eller 

statusvisning, 

26. «annet fossilt brensel» annet fossilt brensel enn antrasitt, tørrdampkull, sinders, koks med lav temperatur, bituminøst kull, 

brunkull, torv, eller briketter av blandet fossilt brensel, 

27. «annen trebasert biomasse» annen trebasert biomasse enn ved med et vanninnhold på høyst 25 %, brikettbrensel med et 

vanninnhold under 14 % eller komprimert tre med et vanninnhold under 12 %, 

28. «modellbetegnelse» den koden (ofte alfanumerisk) som skiller en særskilt modell av en varmeovn fyrt med fast brensel fra 

andre modeller med samme varemerke eller produsentnavn, 

29. «vanninnhold» massen av vann i brenselet i forhold til brenselets samlede masse, slik det brukes i varmeovnen fyrt med 

fast brensel. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming 

1. Særlige krav til miljøvennlig utforming for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a) Fra og med 1. januar 2022 skal varmeovner fyrt med fast brensel oppfylle følgende krav: 

i) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner med åpen front fyrt med fast 

brensel skal være minst 30 %. 

ii) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner med lukket front fyrt med fast 

brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, skal være minst 65 %. 

iii) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner med lukket front fyrt med fast 

brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, skal være minst 79 %. 

iv) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for komfyrer skal være minst 65 %. 

2. Særlige krav til miljøvennlig utforming med hensyn til utslipp 

a) Fra og med 1. januar 2022 skal utslipp av partikler (PM) fra varmeovner fyrt med fast brensel ikke overstige følgende 

verdier: 

i) Utslipp av partikler fra varmeovner med åpen front fyrt med fast brensel skal ikke overstige 50 mg/m3 

ved 13 % O2, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 1), eller 6 g/kg (tørrstoff), 

målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 2). 

ii) Utslipp av partikler fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn 

komprimert tre i form av pelleter, og fra komfyrer, skal ikke overstige 40 mg/m3 ved 13 % O2, målt i samsvar med 

metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 1), eller 5 g/kg (tørrstoff), målt i samsvar med metoden 

beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 2), eller 2,4 g/kg (tørrstoff) for biomasse eller 5,0 g/kg (tørrstoff) for 

fast fossilt brensel, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 3). 

iii) Utslipp av partikler fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av 

pelleter, skal ikke overstige 20 mg/m3 ved 13 % O2, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 

bokstav a) i) nr. 1), eller 2,5 g/kg (tørrstoff), målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) 

nr. 2), eller 1,2 g/kg (tørrstoff), målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 3). 

b) Fra og med 1. januar 2022 skal utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC) fra varmeovner fyrt med fast 

brensel ikke overstige følgende verdier: 

i) Utslipp av organiske gassformige forbindelser fra varmeovner med åpen front fyrt med fast brensel, fra varmeovner 

med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, og fra 

komfyrer, skal ikke overstige 120 mgC/m3 ved 13 % O2. 

ii) Utslipp av organiske gassformige forbindelser fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker 

komprimert tre i form av pelleter, skal ikke overstige 60 mgC/m3 ved 13 % O2. 

c) Fra og med 1. januar 2022 skal utslipp av karbonmonoksid (CO) fra varmeovner fyrt med fast brensel ikke overstige 

følgende verdier: 

i) Utslipp av karbonmonoksid fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel skal ikke overstige 2 000 mg/m3 

ved 13 % O2. 

ii) Utslipp av karbonmonoksid fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel 

enn komprimert tre i form av pelleter, og fra komfyrer, skal ikke overstige 1 500 mg/m3 ved 13 % O2. 

iii) Utslipp av karbonmonoksid fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i 

form av pelleter, skal ikke overstige 300 mg/m3 ved 13 % O2. 
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d) Fra og med 1. januar 2022 skal utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra varmeovner fyrt med fast brensel ikke overstige 

følgende verdier: 

i) Utslipp av nitrogenoksider fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, fra varmeovner med lukket front 

fyrt med fast brensel og fra komfyrer som bruker biomasse, skal ikke overstige 200 mg/m3, uttrykt som 

NO2 ved 13 % O2. 

ii) Utslipp av nitrogenoksider fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, fra varmeovner med lukket front 

fyrt med fast brensel og fra komfyrer som bruker fast fossilt brensel, skal ikke overstige 300 mg/m3, uttrykt som 

NO2 ved 13 % O2. 

3. Krav til produktopplysninger 

a) Fra og med 1. januar 2022 skal det gis følgende produktopplysninger om varmeovner fyrt med fast brensel: 

i) Bruksanvisningene for installatører og sluttbrukere, og fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører produsentene, deres 

representanter og importører, skal inneholde følgende opplysninger: 

1) De tekniske opplysningene i tabell 1, med de tekniske parametrene som er målt og beregnet i samsvar med 

vedlegg III, og angitt med det antallet signifikante sifre som er oppgitt i tabellen. 

2) Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av varmeovnen 

fyrt med fast brensel. 

3) Opplysninger om demontering, materialgjenvinning og/eller sluttbehandling av kasserte produkter. 

ii) Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 

elementer: 

1) Opplysningene angitt i bokstav a). 

2) En liste over likeverdige modeller, dersom det er relevant. 

3) Dersom det anbefalte brenselet eller ethvert annet egnet brensel er annen trebasert biomasse, biomasse som ikke 

er trebasert, annet fossilt brensel eller annen blanding av biomasse og fossilt brensel som angitt i tabell 1: en 

beskrivelse av brenselet som er tilstrekkelig til at brenselet kan identifiseres utvetydig, og brenselets tekniske 

standard spesifikasjon, herunder målt vanninnhold og målt askeinnhold, og for annet fossilt brensel også dets 

målte innhold av flyktige bestanddeler. 

b) Fra og med 1. januar 2022 skal det gis følgende produktopplysninger om varmeovner fyrt med fast brensel: 

i) Bare for varmeovner uten avtrekk fyrt med fast brensel og varmeovner med avtrekk fyrt med fast brensel: 

Bruksanvisningen for sluttbrukere og produsentenes fritt tilgjengelige nettsteder samt produktemballasjen skal 

inneholde følgende setning som skal være godt synlig og lett leselig på et språk som lett forstås av sluttbrukerne i 

den medlemsstaten der produktet markedsføres: «Dette produktet er ikke egnet til primæroppvarming.» 

1) I bruksanvisningen til sluttbrukere skal denne setningen stå på bruksanvisningens forside. 

2) På produsentenes fritt tilgjengelige nettsteder skal denne setningen vises sammen med produktets øvrige 

egenskaper. 

3) På produktemballasjen skal setningen plasseres på en framtredende plass når den vises for sluttbruker før kjøpet. 

Tabell 1 

Krav til produktopplysninger for varmeovner fyrt med fast brensel 

Modellbetegnelse(r): 

Indirekte varmefunksjon: [ja/nei] 

Direkte varmeytelse: ... (kW) 
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Indirekte varmeytelse: ... (kW) 

Brensel 
Anbefalt brensel 

(bare ett): 

Annet 

egnet 

brensel: 

ηs [x %]: 

Utslipp ved romoppvarming 

ved nominell varmeytelse(*) 

Utslipp ved romoppvarming 

ved minste varme-

ytelse(*)(**) 

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx 

[x] mg/Nm3 (13 % O2) [x] mg/Nm3 (13 % O2) 

Ved med vanninnhold ≤ 25 % [ja/nei] [ja/nei]          

Komprimert tre med vanninnhold  

< 12 %  

[ja/nei] [ja/nei]      
    

Annen trebasert biomasse [ja/nei] [ja/nei]          

Biomasse som ikke er trebasert [ja/nei] [ja/nei]          

Antrasitt og tørrdampkull [ja/nei] [ja/nei]          

Sinders [ja/nei] [ja/nei]          

Koks med lav temperatur [ja/nei] [ja/nei]          

Bituminøst kull [ja/nei] [ja/nei]          

Brunkullbriketter [ja/nei] [ja/nei]          

Torvbriketter [ja/nei] [ja/nei]          

Briketter av blandet fossilt brensel [ja/nei] [ja/nei]          

Annet fossilt brensel [ja/nei] [ja/nei]          

Briketter med en blanding av biomasse 

og fossilt brensel 

[ja/nei] [ja/nei]      
    

Annen blanding av biomasse og fast 

brensel 

[ja/nei] [ja/nei]      
    

Egenskaper når bare anbefalt brensel brukes 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Varmeytelse  Driftsvirkningsgrad (netto brennverdi tilført) 

Nominell varmeytelse  Pnom x kW  

Driftsvirkningsgrad 

ved nominell varme-

ytelse  

ηth,nom x,x % 

Minste varmeytelse 

(veiledende) 
Pmin 

[x,x / 

ikke 

relevant] 

kW  

Driftsvirkningsgrad 

ved minste varme-

ytelse (veiledende) 

ηth,min 
[x,x / ikke 

relevant] 
% 
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Forbruk av tilleggselektrisitet  
Type regulering av varmeytelse/romtemperatur (velg 

én type) 

Ved nominell varmeytelse elmax x,xxx kW  
Ettrinns varmeytelse uten 

romtemperaturregulering 
[ja/nei]  

Ved minste varmeytelse  elmin x,xxx kW  
To eller flere manuelle trinn uten 

romtemperaturregulering 
[ja/nei]  

I hviletilstand elSB x,xxx kW  
Romtemperaturregulering med 

mekanisk termostat 
[ja/nei]  

Effektbehov til permanent beredskapsflamme  
Elektronisk 

romtemperaturregulering 
[ja/nei]  

Effektbehov til 

beredskapsflamme (dersom 

relevant) 

Ppilot 

[x,xxx / 

ikke 

relevant] 

kW  

Elektronisk 

romtemperaturregulering og 

døgntidsbryter 

[ja/nei]  

  

Elektronisk 

romtemperaturregulering og 

uketidsbryter 

[ja/nei]  

  
Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan 

velges) 

  
Romtemperaturregulering med 

tilstedeværelsesdetektor 
[ja/nei]  

  
Romtemperaturregulering med 

detektor for åpent vindu 
[ja/nei]  

  Fjernstyring [ja/nei]  

Kontaktopplysninger Produsentens eller representantens navn og adresse  

(*) PM = partikler, OGC = organiske gassformige forbindelser, CO = karbonmonoksid, NOx = nitrogenoksider 

(**) Kreves bare opplyst dersom korreksjonsfaktor F(2) eller F(3) anvendes. 
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VEDLEGG III 

Målinger og beregninger 

1. Med henblikk på samsvar med og kontroll av at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres 

ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende, 

eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. De skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2–5. 

2. Allmenne vilkår for målinger og beregninger 

a) Varmeovner fyrt med fast brensel skal prøves med det anbefalte brenselet og alle andre egnede brensler som er angitt i 

tabell 1 i vedlegg II. 

b) Angitte verdier for nominell varmeytelse og sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming skal avrundes til én 

desimal. 

c) Angitte verdier for utslipp skal avrundes til nærmeste hele tall. 

3. Allmenne vilkår for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming (ηS) skal beregnes som sesongavhengig energieffek-

tivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand (ηS,on), korrigert for bidrag som tar hensyn til regulering av varmeytelse, 

forbruk av tilleggselektrisitet og den permanente beredskapsflammens energiforbruk. 

b) Elektrisitetsforbruket skal multipliseres med en omregningsfaktor (CC) på 2,5. 

4. Allmenne vilkår for utslipp 

a) For varmeovner fyrt med fast brensel skal målingen ta hensyn til utslipp av partikler (PM), organiske gassformige 

forbindelser (OGC), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx), som måles samtidig og sammen med energi-

effektiviteten ved romoppvarming, unntatt partikler dersom metoden beskrevet i nr. 4 bokstav a) i) nr. 2) eller nr. 4 

bokstav a) i) nr. 3) anvendes. 

i) Tre metoder er tillatt for å måle partikkelutslipp, hver enkelt med egne krav, og det er bare nødvendig å benytte én 

av metodene: 

1) Måling av partikler ved prøvetaking av en delprøve av tørr røykgass over et oppvarmet filter. Måling av 

partikler i apparatets forbrenningsprodukter skal foretas ved nominell varmeytelse, og eventuelt ved delbelast-

ning. 

2) Måling av partikler ved prøvetaking over hele forbrenningssyklusen av en delprøve, ved naturlig avtrekk, av 

fortynnet røykgass ved å bruke en fullstrømsfortynningstunnel og et filter ved omgivelsestemperatur. 

3) Måling av partikler ved prøvetaking over et tidsrom på 30 minutter av en delprøve, ved et fast avtrekk i 

røykkanalen på 12 Pa, av fortynnet røykgass ved å bruke en fullstrømsfortynningstunnel og et filter ved 

omgivelsestemperatur eller en elektrostatisk utskiller. 

ii) Måling av organiske gassformige forbindelser i apparatets forbrenningsprodukter skal være ekstraktiv og 

kontinuerlig og basert på bruk av en flammeionisasjonsdetektor. Resultatet uttrykkes i milligram karbon. Måling 

av organiske gassformige forbindelser i apparatets forbrenningsprodukter skal foretas ved nominell varmeytelse, 

og eventuelt ved delbelastning. 

iii) Måling av karbonmonoksid i apparatets forbrenningsprodukter skal være ekstraktiv og kontinuerlig og basert på 

bruk av en infrarøddetektor. Måling av karbonmonoksid i apparatets forbrenningsprodukter skal foretas ved 

nominell varmeytelse, og eventuelt ved delbelastning. 

iv) Måling av nitrogenoksider i apparatets forbrenningsprodukter skal være ekstraktiv og kontinuerlig og basert på 

bruk av kjemiluminescensdetektor. Utslipp av nitrogenoksider skal måles som summen av nitrogenmonoksid og 

nitrogendioksid og uttrykkes i nitrogendioksid. Måling av nitrogenoksider i apparatets forbrenningsprodukter skal 

foretas ved nominell varmeytelse, og eventuelt ved delbelastning. 
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b) Angitte verdier for nominell varmeytelse, sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp skal 

avrundes til nærmeste hele tall. 

5. Særlige vilkår for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner fyrt med fast brensel defineres som: 

 

der: 

— ηS,on er den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i aktiv tilstand, uttrykt i %, beregnet som 

angitt i nr. 5 bokstav b), 

— F(2) er en korreksjonsfaktor som tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av tilpassede bidrag i forbindelse med regulering av innendørs varmekomfort, hvis 

verdier gjensidig utelukker hverandre og ikke kan legges sammen, uttrykt i %, 

— F(3) er en korreksjonsfaktor som tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av tilpassede bidrag i forbindelse med regulering av innendørs varmekomfort, hvis 

verdier kan legges sammen, uttrykt i %, 

— F(4) er en korreksjonsfaktor som tar hensyn til et negativt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av forbruk av tilleggselektrisitet, uttrykt i %, 

— F(5) er en korreksjonsfaktor som tar hensyn til et negativt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av en permanent beredskapsflammes energiforbruk, uttrykt i %. 

b) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i aktiv tilstand beregnes slik: 

 

der: 

— ηth,nom er driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse, basert på netto brennverdi (NCV). 

c) Korreksjonsfaktoren F(2), som tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av tilpassede bidrag i forbindelse med regulering av innendørs varmekomfort, hvis verdier 

gjensidig utelukker hverandre eller ikke kan legges sammen, beregnes slik: 

For varmeovner fyrt med fast brensel er korreksjonsfaktoren F(2) lik én av faktorene i tabell 2, avhengig av hvilken 

reguleringstype som benyttes. Bare én verdi kan velges. 

Tabell 2 

Korreksjonsfaktor F(2) 

Dersom produktet har (bare ett alternativ kan angis): F(2) 

Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering 0,0 % 

To eller flere manuelle trinn uten temperaturregulering 1,0 % 

Romtemperaturregulering med mekanisk termostat 2,0 % 

Elektronisk romtemperaturregulering 4,0 % 

Elektronisk romtemperaturregulering og døgntidsbryter 6,0 % 

Elektronisk romtemperaturregulering og uketidsbryter 7,0 % 

F(2) skal være null for varmeovner fyrt med fast brensel som ikke oppfyller kravene til utslipp angitt i vedlegg II nr. 2, 

der temperaturreguleringen er innstilt på minste varmeytelse. Varmeytelsen ved denne innstillingen skal ikke være 

større enn 50 % av nominell varmeytelse.  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/305 

 

d) Korreksjonsfaktoren F(3), som tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av tilpassede bidrag i forbindelse med regulering av innendørs varmekomfort, hvis verdier 

kan legges sammen, beregnes slik: 

For varmeovner fyrt med fast brensel er korreksjonsfaktoren F(3) lik summen av verdiene i tabell 3, avhengig av 

hvilken eller hvilke reguleringstyper som benyttes. 

Tabell 3 

Korreksjonsfaktor F(3) 

Dersom produktet har (flere alternativer kan angis): F(3) 

Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor 1,0 % 

Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu 1,0 % 

Fjernstyring 1,0 % 

F(3) skal være null for varmeovner fyrt med fast brensel som ikke oppfyller kravene til utslipp angitt i vedlegg II nr. 2, 

der temperaturreguleringen er innstilt på minste varmeytelse. Varmeytelsen ved denne innstillingen skal ikke være 

større enn 50 % av nominell varmeytelse. 

e) Korreksjonsfaktoren for bruk av tilleggselektrisitet F(4) beregnes slik: 

Korreksjonsfaktoren tar hensyn til bruk av tilleggselektrisitet i påslått tilstand og hviletilstand. 

 

der: 

— elmax er det elektriske effektforbruket ved nominell varmeytelse, uttrykt i kW, 

— elmin er det elektriske effektforbruket ved minste varmeytelse, uttrykt i kW. Dersom produktet ikke angir en 

minste varmeytelse, skal verdien for det elektriske effektforbruket ved nominell varmeytelse benyttes,  

— elsb er produktets elektriske effektforbruk i hviletilstand, uttrykt i kW, 

— Pnom er produktets nominelle varmeytelse, uttrykt i kW. 

f) Korreksjonsfaktoren F(5) som gjelder den permanente beredskapsflammens energiforbruk, beregnes slik: 

Denne korreksjonsfaktoren tar hensyn til effektbehovet til den permanente beredskapsflammen. 

 

der: 

— Ppilot er den permanente beredskapsflammens energiforbruk, uttrykt i kW, 

— Pnom er produktets nominelle varmeytelse, uttrykt i kW. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg II: 

1. Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enkelt enhet per modell. Enheten skal prøves med ett eller flere brensler 

med egenskaper som ligner egenskapene for det eller de brenslene som produsenten har brukt til å utføre målingene i 

samsvar med vedlegg III. 

2. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning dersom: 

a) de angitte verdiene oppfyller kravene angitt i vedlegg II, 

b) den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs er høyst 5 % lavere enn den angitte verdien, 

c) utslippene av: 

1) partikler (PM) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 20 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeover med åpen 

front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn 

komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 10 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeovner med lukket front fyrt 

med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III 

nr. 4 bokstav a) i) nr. 1), eller med mer enn 1 g/kg, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 

bokstav a) i) nr. 2), eller med mer enn 0,8 g/kg, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 

bokstav a) i) nr. 3), 

2) organiske gassformige forbindelser (OGC) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 25 mgC/m3 ved 

13 % O2 for varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel 

som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 15 mgC/m3 ved 13 % O2 

for varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, 

3) karbonmonoksid (CO) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 275 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeover med 

åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel 

enn komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 60 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeovner med lukket front 

fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, 

4) nitrogenoksider (NOx) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 30 mg/m3, uttrykt som NO2 ved 13 % O2. 

3. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a) ikke oppnås, anses modellen og alle likeverdige modeller for ikke å være i 

samsvar med denne forordning. Dersom noen av resultatene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller c) ikke oppnås, skal medlems-

statenes myndigheter prøve ytterligere tre tilfeldig utvalgte enheter av samme modell. Alternativt kan de tre ytterligere 

enhetene som velges, være av én eller flere likeverdige modeller som er oppført som likeverdig produkt i produsentens 

tekniske dokumentasjon. 

4. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning dersom: 

a) de angitte verdiene for de tre ytterligere enhetene oppfyller kravene i vedlegg II, 

b) den gjennomsnittlige sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for de tre ytterligere enhetene er 

høyst 5 % lavere enn den angitte verdien, 
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c) de gjennomsnittlige utslippene fra de tre ytterligere enhetene av: 

1) partikler (PM) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 20 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeover med åpen 

front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn 

komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 10 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeovner med lukket front fyrt 

med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III 

nr. 4 bokstav a) i) nr. 1), eller med mer enn 1 g/kg, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 

bokstav a) i) nr. 2), eller med mer enn 0,8 g/kg, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 

bokstav a) i) nr. 3), 

2) organiske gassformige forbindelser (OGC) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 25 mgC/m3 ved 

13 % O2 for varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel 

som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 15 mgC/m3 ved 13 % O2 

for varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, 

3) karbonmonoksid (CO) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 275 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeover med 

åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel 

enn komprimert tre i form av pelleter, og for komfyrer, og 60 mg/m3 ved 13 % O2 for varmeovner med lukket front 

fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, 

4) nitrogenoksider (NOx) ikke overstiger den angitte verdien med mer enn 30 mg/m3, uttrykt som NO2 ved 13 % O2. 

5. Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen og alle likeverdige modeller for ikke å være i samsvar med 

denne forordning. 

Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge prøvingsresultatene og andre relevante opplysninger for de øvrige 

medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen innen én måned etter at det er truffet en beslutning om at modellen ikke 

oppfyller kravene. 

6. Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg III. 

Verifiseringstoleransene angitt i dette vedlegg, gjelder bare for den verifiseringen som medlemsstatenes myndigheter foretar 

av de målte parametrene, og skal ikke brukes av leverandøren som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i den 

tekniske dokumentasjonen. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Veiledende referanseverdier nevnt i artikkel 6 

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

varmeovner fyrt med fast brensel, med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp av partikler, 

karbonmonoksid, organiske gassformige forbindelser og nitrogenoksider. På tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse er 

det ikke identifisert noen varmeovn fyrt med fast brensel som overholder alle verdiene angitt i nr. 1–5. Flere varmeovner fyrt 

med fast brensel overholder én eller flere av disse verdiene. 

1. Særskilte referanseverdier for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner fyrt med fast brensel: 

a) Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeover med åpen front fyrt med fast 

brensel: 47 %. 

b) Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner med lukket front fyrt med 

fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter: 86 %. 

c) Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner med lukket front fyrt med 

fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter: 94 %. 

d) Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for komfyrer som bruker fast brensel: 75 %. 

2. Særskilte referanseverdier for utslipp av partikler (PM) fra varmeovner fyrt med fast brensel: 

a) Referanseverdi for utslipp av partikler fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med lukket front 

fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, og fra komfyrer: 

20 mg/m3 ved 13 % O2, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 1). 

b) Referanseverdi for utslipp av partikler fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre 

i form av pelleter: 10 mg/m3 ved 13 % O2, målt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegg III nr. 4 bokstav a) i) nr. 1). 

3. Særskilte referanseverdier for utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC) fra varmeovner fyrt med fast brensel: 

a) Referanseverdi for utslipp av organiske gassformige forbindelser fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, 

varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, 

og fra komfyrer: 30 mg/m3 ved 13 % O2. 

b) Referanseverdi for utslipp av organiske gassformige forbindelser fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel 

som bruker komprimert tre i form av pelleter: 10 mg/m3 ved 13 % O2. 

4. Særskilte referanseverdier for utslipp av karbonmonoksid (CO) fra varmeovner fyrt med fast brensel: 

a) Referanseverdi for utslipp av karbonmonoksid fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med 

lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, og fra komfyrer: 

500 mg/m3 ved 13 % O2. 

b) Referanseverdi for utslipp av karbonmonoksid fra varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet 

fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter: 250 mg/m3 ved 13 % O2. 

5. Særskilte referanseverdier for utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra varmeovner fyrt med fast brensel: 

a) Referanseverdi for utslipp av nitrogenoksider fra varmeover med åpen front fyrt med fast brensel, varmeovner med 

lukket front fyrt med fast brensel, og fra komfyrer: 50 mg/m3 ved 13 % O2. 



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/309 

 

Referanseverdiene angitt i nr. 1–5, innebærer ikke nødvendigvis at en kombinasjon av disse verdiene kan oppnås for én enkelt 

varmeovn fyrt med fast brensel. 

For varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker annet fast brensel enn komprimert tre i form av pelleter, er et 

eksempel på en god kombinasjon en eksisterende modell med en sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming på 

83 %, utslipp av partikler på 33 mg/m3 ved 13 % O2, utslipp av organiske gassformige forbindelser på 69 mg/m3 ved 13 % O2, 

utslipp av karbonmonoksid på 1 125 mg/m3 ved 13 % O2 og utslipp av nitrogenoksider på 115 mg/m3 ved 13 % O2. 

For varmeovner med lukket front fyrt med fast brensel som bruker komprimert tre i form av pelleter, er et eksempel på en god 

kombinasjon en eksisterende modell med en sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming på 91 %, utslipp av 

partikler på 22 mg/m3 ved 13 % O2, utslipp av organiske gassformige forbindelser på 6 mg/m3 ved 13 % O2, utslipp av 

karbonmonoksid på 312 mg/m3 ved 13 % O2 og utslipp av nitrogenoksider på 121 mg/m3 ved 13 % O2. 

For komfyrer er et eksempel på en god kombinasjon en eksisterende modell med en sesongavhengig energieffektivitet ved 

romoppvarming på 78 %, utslipp av partikler på 38 mg/m3 ved 13 % O2, utslipp av organiske gassformige forbindelser på 

66 mg/m3 ved 13 % O2, utslipp av karbonmonoksid på 1 375 mg/m3 ved 13 % O2 og utslipp av nitrogenoksider på 

71 mg/m3 ved 13 % O2. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1189 

av 28. april 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet nevnt i artikkel 18 i direktiv 2009/125/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter som representerer betydelige salgs- og handelsvolumer, har en vesentlig miljøvirkning og et betydelig 

forbedringspotensial med hensyn til produktenes miljøvirkning, uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) I henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen, i samsvar med framgangsmåten omhandlet i 

artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og etter å ha rådspurt samrådsforumet, eventuelt innføre 

gjennomføringstiltak for produkter som har store muligheter til en kostnadseffektiv reduksjon av utslipp av klimagasser, 

for eksempel oppvarmingsutstyr, herunder kjeler for fast brensel og pakker med en kjel for fast brensel, supplerende 

varmeanlegg, temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige og økonomiske 

aspektene ved kjeler for fast brensel som vanligvis brukes i husholdninger og for kommersielle formål. Undersøkelsen 

er gjennomført i samarbeid med interessenter og berørte parter fra Unionen og tredjestater, og resultatene er gjort 

offentlig tilgjengelige. 

4) Miljøaspektene ved kjeler for fast brensel som anses for å være vesentlige for denne forordnings formål, er 

energiforbruk i bruksfasen og utslipp av partikler (støv), organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og 

nitrogenoksider i bruksfasen. Det årlige energiforbruket knyttet til kjeler for fast brensel forventes å nå 530 petajoule 

(PJ) (ca. 12,7 millioner tonn oljeekvivalent («Mtoe»)) i 2030, og de årlige utslippene i 2030 forventes å være  

25 kilotonn (kt) partikler, 25 kt organiske gassformige forbindelser og 292 kt karbonmonoksid. Utslippet av 

nitrogenoksider forventes å øke på grunn av mulige nye utforminger av kjeler for fast brensel der målet er å oppnå 

høyere energieffektivitet og redusere utslippene av organiske forbindelser. Den forberedende undersøkelsen viser at 

energiforbruket og utslippene fra kjeler for fast brensel i bruksfasen kan reduseres vesentlig. 

5) Den forberedende undersøkelsen viser at ytterligere krav til andre parametrer for miljøvennlig utforming av produkter 

som det vises til i del 1 i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, ikke er nødvendig når det gjelder kjeler for fast brensel. 

Utslippene av dioksiner og furaner er særlig funnet ikke å være vesentlige. 

6) Kjeler som produserer varme bare med henblikk på oppvarming av drikkevann eller vann for sanitær bruk, kjeler for 

oppvarming og distribusjon av gassformige varmeoverføringsmedier og kraftvarmekjeler med en elektrisk kapasitet på 

50 kW eller mer har særlige tekniske egenskaper og bør derfor unntas fra denne forordning. Kjeler for biomasse som 

ikke er trebasert, er unntatt fordi det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger for hele 

Europa til å fastsette egnede nivåer for krav til miljøvennlig utforming av disse, og de kan ha andre vesentlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 39. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2018/EØS/76/41 
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miljøvirkninger, for eksempel utslipp av furaner og dioksiner. Hensiktsmessigheten av å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming av kjeler for biomasse som ikke er trebasert, vil bli vurdert på nytt i forbindelse med gjennomgåelsen av 

denne forordning. 

7) Energiforbruket til og utslippene fra kjeler for fast brensel kan reduseres ved bruk av eksisterende teknologi som ikke er 

eiendomsrettslig beskyttet, uten at de samlede kostnadene til kjøp og drift av disse produktene øker. 

8) Den samlede virkningen av kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i denne forordning og i delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/1187(1) forventes i 2030 å gi en årlig energiøkonomisering på ca. 18 PJ (ca. 0,4 Mtoe) og en 

tilhørende reduksjon av utslippet av karbondioksid (CO2) på ca. 0,2 Mt samt en reduksjon på 10 kt for partikler, 14 kt 

for organiske gassformige forbindelser og 130 kt for karbonmonoksid. 

9) Kravene til miljøvennlig utforming bør føre til en harmonisering av kravene til energiforbruk og utslipp for kjeler for 

fast brensel i hele Unionen, slik at det indre marked kan fungere bedre, og slik at nevnte produkters miljøprestasjon kan 

forbedres. 

10) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke påvirke funksjonaliteten til eller en overkommelig pris på kjeler for fast 

brensel sett fra sluttbrukerens side, og bør heller ikke ha negativ innvirkning på helse, sikkerhet eller på miljøet. 

11) Kravene til miljøvennlig utforming bør innføres gradvis, slik at produsentene får tilstrekkelig tid til å endre utformingen 

av produktene som omfattes av denne forordning. Innføringen bør slik planlegges at det tas hensyn til virkningene for 

produsentenes kostnader, særlig for små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at målene for denne 

forordning kan nås innenfor den planlagte tidsrammen. 

12) Produktparametrer bør måles og beregnes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som bygger på 

de nyeste anerkjente måle- og beregningsmetoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, herunder 

harmoniserte standarder dersom slike er vedtatt av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på anmodning fra 

Kommisjonen, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2). 

13) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF angis i denne forordning hvilke framgangsmåter for 

samsvarsvurdering som får anvendelse. Selv om det samtidig bør undersøkes om tredjepartsertifisering vil være 

hensiktsmessig i samsvar med kravet i kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013(3), er det ikke ønskelig og trolig ikke 

gjennomførbart å foreta endringer i samsvarsvurderingen av kjeler for fast brensel før kravene til miljøvennlig 

utforming trer i kraft. 

14) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene framlegge opplysninger i den tekniske dokumentasjonen 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den grad disse opplysningene har relevans for kravene fastsatt i 

denne forordning. 

15) For ytterligere å begrense miljøvirkningen av kjeler for fast brensel bør produsentene framlegge opplysninger om 

demontering, gjenvinning og sluttbehandling. 

16) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordning, bør det fastsettes veiledende referanseverdier for de 

beste tilgjengelige teknologiene for å sikre stor utbredelse av og enkel tilgang til opplysninger om miljøprestasjonene til 

kjeler for fast brensel gjennom hele deres livssyklus. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF —  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1187 av 27. april 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av kjeler for fast brensel og pakker med en kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer 

og solvarmeinnretninger (EUT L 193 av 21.7.2015, s. 43). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering (EUT L 316 av 14.11.2012,  

s. 12). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming (EUT L 239 av 

6.9.2013, s. 136). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(1) fastsettes det ved denne forordning krav til 

miljøvennlig utforming for omsetning og ibruktaking av kjeler for fast brensel med en nominell varmeytelse på 500 kilowatt 

(kW) eller mindre, herunder kjeler som inngår i pakker med en kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, 

temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger som fastsatt i artikkel 2 i delegert forordning (EU) 2015/1187. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på: 

a) kjeler som produserer varme bare med henblikk på oppvarming av drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

b) kjeler for oppvarming og distribusjon av gassformige varmeoverføringsmedier, for eksempel damp eller luft, 

c) kraftvarmekjeler for fast brensel med en høyeste elektrisk kapasitet på 50 kW eller mer, 

d) kjeler for biomasse som ikke er trebasert. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2009/125/EF. I tillegg menes med: 

1) «kjel for fast brensel» en innretning som er utstyrt med en eller flere varmegeneratorer for fast brensel som leverer varme 

til et vannbasert sentralvarmeanlegg med henblikk på å oppnå og opprettholde ønsket innetemperatur i ett eller flere 

lukkede rom, med et varmetap til det omliggende miljøet på høyst 6 % av nominell varmeytelse, 

2) «vannbasert sentralvarmeanlegg» et anlegg som bruker vann som varmeoverføringsmedium til å distribuere sentralt 

produsert varme til varmeavgivende innretninger for oppvarming av lukkede rom i hele eller deler av bygninger, herunder 

nærvarme- og fjernvarmenett, 

3) «varmegenerator for fast brensel» den delen av en kjel for fast brensel som produserer varme ved forbrenning av faste 

brensler, 

4) «nominell varmeytelse» (Pr) den angitte varmeytelsen til en kjel for fast brensel ved oppvarming av lukkede rom med det 

anbefalte brenselet, uttrykt i kW, 

5) «fast brensel» et brensel som er fast ved normale innetemperaturer, herunder fast biomasse og fast fossilt brensel, 

6) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk (herunder 

plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur samt den biologisk 

nedbrytbare delen av industriavfall og kommunalt avfall, 

7) «trebasert biomasse» biomasse fra trær og busker, herunder ved, treflis, presset tre i form av pelleter, presset tre i form av 

briketter samt sagflis, 

8) «biomasse som ikke er trebasert» annen biomasse enn trebasert biomasse, herunder halm, elefantgress, siv, kjerner, korn, 

olivenkjerner, pressrester av oliven og nøtteskall, 

9) «fossilt brensel» annet brensel enn biomasse, herunder antrasitt, lignitt, koks og bituminøst kull, i denne forordning 

omfatter det også torv, 

10) «biomassekjel» en kjel for fast brensel som benytter biomasse som anbefalt brensel,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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11) «kjel for biomasse som ikke er trebasert» en biomassekjel som benytter biomasse som ikke er trebasert som anbefalt 

brensel, og for hvilken trebasert biomasse, fossilt brensel eller en blanding av biomasse og fossilt brensel ikke er oppført 

som annet egnet brensel, 

12) «anbefalt brensel» det faste brensel som ifølge produsentens anvisninger helst skal brukes i kjelen, 

13) «annet egnet brensel» et fast brensel som ikke er det anbefalte brenselet, som ifølge produsentens anvisninger kan brukes i 

kjelen for fast brensel, og som omfatter ethvert brensel som er nevnt i bruksanvisningen for installatører og sluttbrukere, 

på produsentens fritt tilgjengelige nettsteder, i teknisk salgsmateriell og i reklame, 

14) «kraftvarmekjel for fast brensel» en kjel for fast brensel som kan produsere varme og elektrisitet samtidig, 

15) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming» (ηs) forholdet mellom romoppvarmingsbehovet i en bestemt 

oppvarmingssesong som dekkes av en kjel for fast brensel, og det årlige energiforbruket som kreves for å dekke dette 

behovet, uttrykt i %, 

16) «partikler» partikler av forskjellig form, struktur og tetthet i røykgassens gassfase, 

I vedlegg I er det fastsatt ytterligere definisjoner som gjelder vedlegg II–V. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1. Kravene til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel er fastsatt i vedlegg II. 

2. Fra 1. januar 2020 skal kjeler for fast brensel oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II nr. 1 og 2. 

3. Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming skal måles og beregnes i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF er systemet for intern kontroll 

av utforming som fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv. 

2. I forbindelse med samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

inneholde de opplysningene som angis i nr. 2 bokstav c) i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Medlemsstatene skal anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg IV til denne forordning når de foretar 

markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, for å sikre at kravene i vedlegg II til denne forordning 

er oppfylt. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste kjelene for fast brensel som er tilgjengelig på markedet når denne 

forordning trer i kraft, er fastsatt i vedlegg V. 
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Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal innen 1. januar 2022 gjennomgå denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling og 

framlegge resultatet av gjennomgåelsen for samrådsforumet. Det skal særlig vurderes om det er hensiktsmessig: 

a) å inkludere kjeler for fast brensel med en nominell varmeytelse på opptil 1 000 kilowatt, 

b) å fastsette krav til miljøvennlig utforming av kjeler for biomasse som ikke er trebasert med hensyn til disse kjelenes særlige 

typer utslipp av forurensende stoffer, 

c) å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming etter 2020 med hensyn til energieffektivitet og utslipp av partikler, 

organiske gassformige forbindelser og karbonmonoksid og 

d) å endre verifiseringstoleransene. 

2. Kommisjonen skal vurdere om det er hensiktsmessig å innføre tredjemannssertifisering for kjeler for fast brensel og 

framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet innen 22. august 2018. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelse 

Fram til 1. januar 2020 kan medlemsstatene tillate at kjeler for fast brensel bringes i omsetning og tas i bruk dersom de er i 

samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser om sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp av 

partikler, organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider. 

Artikkel 9 

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, 28. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ________  
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VEDLEGG I 

Definisjoner som gjelder for vedlegg II–V 

I vedlegg II–V menes med: 

1) «sesongavhengige utslipp fra romoppvarming» 

a) for automatisk fyrte kjeler for fast brensel; et veid gjennomsnitt av utslippene ved nominell varmeytelse og utslippene 

ved 30 % av nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

b) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig modus; et 

veid gjennomsnitt av utslippene ved nominell varmeytelse og utslippene ved 50 % av nominell varmeytelse, uttrykt  

i mg/m3, 

c) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som ikke kan drives ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig modus; utslippene ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

d) for kraftvarmekjeler for fast brensel; utslippene ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

2) «kjel for fossilt brensel» en kjel for fast brensel der fossilt brensel eller en blanding av biomasse og fossilt brensel er 

anbefalt brensel, 

3) «yttermantel til kjel for fast brensel» den delen av en kjel for fast brensel som er utformet for å romme en varmegenerator 

for fast brensel, 

4) «modellbetegnelse» koden (vanligvis alfanumerisk) som skiller en bestemt modell av en kjel for fast brensel fra andre 

modeller med samme varemerke eller produsentnavn, 

5) «kjel med kondensering» en kjel for fast brensel der vanndamp i forbrenningsproduktene ved normale driftsforhold og ved 

en gitt driftstemperatur på vannet delvis kondenseres slik at den latente varmen i denne vanndampen kan utnyttes til 

oppvarming, 

6) «kjel for kombinert rom- og vannoppvarming» en kjel for fast brensel utformet for innenfor visse tidsrom også å levere 

varmt drikkevann eller vann for sanitær bruk ved bestemte temperaturnivåer, i bestemte mengder og strømnings-

hastigheter, og som er koplet til en ekstern kilde for drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

7) «annen trebasert biomasse» annen trebasert biomasse enn ved med et vanninnhold på høyst 25 %, treflis med et 

vanninnhold på minst 15 %, komprimert tre i form av pelleter eller briketter eller sagflis med et vanninnhold på høyst 

50 %, 

8) «vanninnhold» massen av vann i brenselet i forhold til brenselets samlede masse, slik det brukes i kjeler for fast brensel, 

9) «annet fossilt brensel» annet fossilt brensel enn bituminøst kull, lignitt (herunder briketter), koks, antrasitt eller briketter 

av blandet fossilt brensel, 

10) «elektrisitetseffektivitet» (ηel) forholdet mellom elektrisiteten som produseres og samlet energiforbruk i en 

kraftvarmekjel for fast brensel, uttrykt i %, hvorved samlet energiforbruk uttrykkes som GCV eller restenergi 

multiplisert med CC, 

11) «brutto brennverdi» (GCV) den samlede varmemengde som frigjøres fra en brenselenhet med egnet vanninnhold, når det 

forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene avkjøles til omgivelsestemperatur; denne mengden 

omfatter kondensasjonsvarme fra vanndampen som dannes ved forbrenning av hydrogen i brenselet, 

12) «omregningsfaktor» (CC) en faktor som gjenspeiler anslått gjennomsnittlig produksjonseffektivitet på 40 % i EU som er 

nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(1); omregningsfaktorens verdi er CC = 2,5, 

13)  «elektrisk effektbehov ved største varmeytelse» (elmax) effektforbruket til kjelen for fast brensel ved nominell varmeytelse, 

uttrykt i kW, ikke medregnet elektrisitetsforbruket til et reservevarmeanlegg og til innebygd sekundærutstyr for reduksjon 

av utslipp, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 
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14) «elektrisk effektbehov ved minste varmeytelse» (elmin) effektforbruket til kjelen for fast brensel ved gjeldende 

delbelastning, uttrykt i kW, ikke medregnet elektrisitetsforbruket til et reservevarmeanlegg og til innebygd sekundærutstyr 

for reduksjon av utslipp, 

15) «reservevarmeanlegg» et varmeanlegg som utnytter joule-effekten i elektriske motstandselementer og produserer varme 

bare for å hindre at kjelen for fast brensel eller det vannbaserte sentralvarmeanlegget fryser, eller når forsyningen fra den 

eksterne varmekilden avbrytes (f.eks. ved vedlikehold) eller er i ustand, 

16) «gjeldende delbelastning» for automatisk fyrte kjeler for fast brensel; drift ved 30 % av nominell varmeytelse, og for 

manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse; drift ved 50 % av nominell 

varmeytelse, 

17) «effektforbruk i hviletilstand» (PSB) effektforbruket i hviletilstand til en kjel for fast brensel, ikke medregnet innebygd 

sekundærutstyr for reduksjon av utslipp, uttrykt i kW, 

18) «hviletilstand» en tilstand der kjelen for fast brensel er tilkoplet strømnettet, er avhengig av energitilførsel fra strømnettet 

for å fungere etter hensikten og bare har følgende funksjoner som kan opprettholdes i ubegrenset tid: 

reaktiveringsfunksjon eller reaktiveringsfunksjon og bare en angivelse av at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, eller 

informasjons- eller statusvisning, 

19) «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand» (ηson): 

a) for automatisk fyrte kjeler for fast brensel, et veid gjennomsnitt av driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse og 

driftsvirkningsgraden ved 30 % av nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

b) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig tilstand; et 

veid gjennomsnitt av driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse og driftsvirkningsgraden ved 50 % av 

nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

c) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som ikke kan drives ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig tilstand; driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

d) for kraftvarmekjeler for fast brensel; driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

20) «driftsvirkningsgrad» (η) forholdet mellom nyttbar varmeytelse og samlet energiforbruk i en kjel for fast brensel, uttrykt 

i %, hvorved samlet energiforbruk uttrykkes som GCV eller restenergi multiplisert med CC, 

21) «nyttbar varmeytelse» (P) varmeytelsen fra en kjel for fast brensel som overføres til varmebæreren, uttrykt i kW, 

22) «temperaturregulator» det utstyret som danner grensesnitt mot sluttbrukeren når det gjelder verdier og tidsinnstillinger for 

ønsket innetemperatur, og som sender relevante data til et grensesnitt på kjelen for fast brensel, for eksempel 

prosessorenheten, og dermed bidrar til å regulere innetemperaturen, 

23) «brutto brennverdi (uten vanninnhold)» (GCVmf) den samlede varmemengde som frigjøres fra en brenselenhet hvis bundne 

vanninnhold er tørket ut, når det forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene avkjøles til 

omgivelsestemperatur; denne mengden omfatter kondensasjonsvarme fra vanndampen som dannes ved forbrenning av 

hydrogen i brenselet, 

24) «tilsvarende modell» en modell som bringes i omsetning med samme tekniske parametrer i henhold til tabell 1 i vedlegg II 

nr. 2 som en annen modell som bringes i omsetning av samme produsent. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming 

1. Særlige krav til miljøvennlig utforming 

Fra 1. januar 2020 skal kjeler for fast brensel oppfylle følgende krav: 

a) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for kjeler med en nominell varmeytelse på høyst 20 kW 

skal være minst 75 %. 

b) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for kjeler med en nominell varmeytelse på over 20 kW 

skal være minst 77 %. 

c) Sesongavhengige utslipp av partikler fra romoppvarming skal være høyst 40 mg/m3 for automatisk fyrte kjeler og høyst 

60 mg/m3 for manuelt fyrte kjeler.  

d) Sesongavhengige utslipp av organiske gassformige forbindelser fra romoppvarming skal være høyst 20 mg/m3 for 

automatisk fyrte kjeler og høyst 30 mg/m3 for manuelt fyrte kjeler. 

e) Sesongavhengige utslipp av karbonmonoksid fra romoppvarming skal være høyst 500 mg/m3 for automatisk fyrte kjeler 

og høyst 700 mg/m3 for manuelt fyrte kjeler. 

f) Sesongavhengige utslipp av nitrogenoksider fra romoppvarming, uttrykt i nitrogendioksid, skal være høyst 200 mg/m3 

for biomassekjeler og høyst 350 mg/m3 for kjeler for fossilt brensel. 

Disse kravene skal oppfylles for det anbefalte brenselet og for alt annet egnet brensel for kjelen for fast brensel. 

2. Krav til produktinformasjon 

Fra 1. januar 2020 skal følgende produktinformasjon gis om kjeler for fast brensel: 

a) I bruksanvisninger for installatører og sluttbrukere samt på fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører produsentene, deres 

representanter og importører: 

1) opplysningene i tabell 1, med de tekniske parametrene som er målt og beregnet i samsvar med vedlegg III og som 

viser antallet signifikante sifre som er angitt i tabellen, 

2) eventuelle særlige forholdsregler som skal tas når kjelen for fast brensel monteres, installeres eller vedlikeholdes, 

3) anvisning om korrekt bruk av kjelen for fast brensel, og om kvalitetskravene for det anbefalte brenselet og annet 

egnet brensel, 

4) for varmegeneratorer utformet for kjeler for fast brensel og yttermantler til kjeler for fast brensel som skal utstyres 

med slike varmegeneratorer, deres egenskaper, monteringskravene (for å sikre samsvar med kravene til 

miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel), og dersom det er hensiktsmessig, en liste over kombinasjonene 

som anbefales av produsenten, 

b) i en seksjon beregnet på fagfolk på produsentenes, representantenes og importørenes fritt tilgjengelige nettsteder: 

opplysninger om demontering, gjenvinning og sluttbehandling av kasserte produkter. 

c) I den tekniske dokumentasjonen med sikte på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4: 

1) opplysningene angitt i bokstav a) og b), 

2) en liste over tilsvarende modeller dersom det er relevant, 

3) dersom det anbefalte brenselet eller ethvert annet egnet brensel er annen trebasert biomasse, biomasse som ikke er 

trebasert, annet fossilt brensel eller annen blanding av biomasse og fossilt brensel som angitt i tabell 1; en 

beskrivelse av brenselet som er tilstrekkelig til at brenselet kan entydig identifiseres, og den tekniske standarden 

eller spesifikasjonen for brenselet, herunder det målte vanninnholdet og det målte askeinnholdet samt for annet 

fossilt brensel, også det målte innholdet av flyktige forbindelser. 
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d) Den elektriske kapasiteten, preget permanent på kraftvarmekjelen for fast brensel. 

Opplysningene nevnt i bokstav c) kan slås sammen med den tekniske dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til 

bestemmelsene i direktiv 2010/30/EU. 

Tabell 1: 

Opplysningskrav for kjeler for fast brensel 

Modellbetegnelse(r) 

Fyringsmodus: [Manuell: Kjelen bør brukes med en varmtvannsbeholder med et volum på minst x(*) liter / Automatisk: Det anbefales 

at kjelen brukes med en varmtvannsbeholder med et volum på minst x(**) liter] 

Kjel med kondensering: [ja/nei]  

Kraftvarmekjel for fast brensel: [ja/nei] Kjel for kombinert rom- og vannoppvarming: [ja/nei] 

Brensel 

Anbefalt 

brensel (bare 

ett): 

Annet egnet 

brensel: 
ηs [x%]: 

Sesongavhengige utslipp fra 

romoppvarming(****) 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Ved, vanninnhold ≤ 25 % [ja/nei] [ja/nei]      

Treflis, vanninnhold 15–35 % [ja/nei] [ja/nei]      

Treflis, vanninnhold > 35 % [ja/nei] [ja/nei]      

Komprimert tre i form av pelleter eller briketter [ja/nei] [ja/nei]      

Sagflis, vanninnhold ≤ 50 % [ja/nei] [ja/nei]      

Annen trebasert biomasse [ja/nei] [ja/nei]      

Biomasse som ikke er trebasert [ja/nei] [ja/nei]      

Bituminøst kull [ja/nei] [ja/nei]      

Lignitt (herunder briketter) [ja/nei] [ja/nei]      

Koks [ja/nei] [ja/nei]      

Antrasitt [ja/nei] [ja/nei]      

Briketter av blandet fossilt brensel [ja/nei] [ja/nei]      

Annet fossilt brensel [ja/nei] [ja/nei]      

Briketter av blandet biomasse (30–70 %) / fossilt 

brensel 
[ja/nei] [ja/nei] 

 
 

 
  

Annen blanding av biomasse og fossilt brensel [ja/nei] [ja/nei]      

Egenskaper når bare anbefalt brensel brukes: 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Nyttbar varmeytelse     Driftsvirkningsgrad 

Ved nominell varmeytelse  Pn(***) x,x kW  Ved nominell varmeytelse  ηn x,x % 
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Ved [30 % / 50 %] av nominell 

varmeytelse, dersom det er 

relevant 

Pp [x,x / 

ikke 

relevant] 

kW 

 

Ved [30 % / 50 %] av nominell 

varmeytelse, dersom det er 

relevant  

ηp [x,x / 

ikke 

relevant] 

% 

For kraftvarmekjeler for fast brensel: Elektrisitetseffektivitet  Forbruk av tilleggselektrisitet 

  Ved nominell varmeytelse elmax x,xxx kW 

Ved nominell varmeytelse ηel,n x,x % 

 

Ved [30 % / 50 %] av nominell 

varmeytelse, dersom det er 

relevant 

elmin [x,xxx / 

ikke 

relevant] 

kW 

 Fra innebygd sekundærutstyr for reduksjon 

av utslipp, dersom det er relevant 

[x,xxx / 

ikke 

relevant] 

kW 

 I hviletilstand PSB x,xxx kW 

 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant. 

 

(*) Beholderens volum = 45 × Pr × (1 – 2,7 / Pr) eller 300 liter, avhengig av hva som er høyest, med Pr angitt i kW 

(**) Beholderens volum = 20 × Pr med Pr angitt i kW 

(***) For det anbefalte brenselet er Pn lik Pr 

(****) PM = partikler, OGC = organiske gassformige forbindelser, CO = karbonmonoksid, NOx = nitrogenoksider 
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VEDLEGG III 

Målinger og beregninger 

1. Med henblikk på samsvar med og kontroll av at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger 

utføres ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er blitt offentliggjort for dette formål i Den europeiske 

unions tidende, eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til anerkjente 

metoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. De skal oppfylle vilkårene og de tekniske 

parametrene fastsatt i nr. 2–6. 

2. Allmenne vilkår for målinger og beregninger 

a) Kjeler for fast brensel skal prøves med det anbefalte brenselet og eventuelt annet egnet brensel angitt i tabell 1 i vedlegg 

II, med det unntak at kjeler som prøves med treflis med et vanninnhold på over 35 % og oppfyller gjeldende krav, skal 

anses også å oppfylle nevnte krav for treflis med et vanninnhold på 15–35 % og trenger ikke å prøves med treflis med et 

vanninnhold på 15–35 %. 

b) De angitte verdiene for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og sesongavhengige utslipp ved 

romoppvarming skal avrundes til nærmeste heltall. 

c) Varmegeneratorer for fast brensel utformet for kjeler for fast brensel samt yttermantler til kjeler for fast brensel som 

skal utstyres med en slik varmegenerator, skal prøves med en egnet yttermantel og varmegenerator for kjeler for fast 

brensel. 

3. Allmenne vilkår for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a) Verdiene for driftsvirkningsgrad ηn, ηp og verdiene for nyttbar varmeytelse Pn, Pp skal måles ved behov. For 

kraftvarmekjeler for fast brensel skal også verdien for elektrisitetseffektivitet ηel,n måles. 

b) Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs skal beregnes som sesongavhengig energieffektivitet 

ved romoppvarming i aktiv tilstand ηson, korrigert for bidrag fra temperaturregulatorer, forbruk av tilleggselektrisitet, og 

for kraftvarmekjeler for fast brensel, ved å legge til elektrisitetseffektiviteten multiplisert med en omregningsfaktor CC 

på 2,5. 

c) Elektrisitetsforbruket skal multipliseres med en omregningsfaktor CC på 2,5. 

4. Særlige vilkår for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a) Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming ηs er definert som: 

ηs = ηson - F(1) - F(2) + F(3) 

der 

1) ηson er sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand, uttrykt i % og beregnet i samsvar med 

nr. 4 bokstav b), 

2) F(1) står for redusert sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming på grunn av justerte bidrag fra 

temperaturregulatorer, F(1) = 3 %, 

3) F(2) står for et negativt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming fra forbruk av 

tilleggselektrisitet, uttrykt i prosent og beregnet i samsvar med nr. 4 bokstav c), 

4) F(3) står for et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ved 

elektrisitetseffektiviteten til kraftvarmekjeler for fast brensel, uttrykt i prosent og beregnet på følgende måte: 

F(3) = 2,5 x ηel,n  
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b) Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand, ηson, beregnes på følgende måte: 

1) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig tilstand, og 

for automatisk fyrte kjeler for fast brensel: 

ηson = 0,85 x ηp + 0,15 x ηn 

2) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig tilstand, og for kraftvarmekjeler for fast brensel: 

ηson = ηn 

c) F(2) beregnes på følgende måte: 

1) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig tilstand, og 

for automatisk fyrte kjeler for fast brensel: 

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB) / (0,15 × Pn + 0,85 × Pp) 

2) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig tilstand, og for kraftvarmekjeler for fast brensel: 

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB)/Pn 

5. Beregning av brutto brennverdi 

Brutto brennverdi (GCV) beregnes ut fra brutto brennverdi (uten vanninnhold) (GCVmf) ved bruk av følgende omregning: 

GCV = GCVmf × (1 - M) 

der 

a) GCV og GCVmf uttrykkes i megajoule per kilo, 

b) M er brenselets vanninnhold, uttrykt som en andel. 

6. Sesongavhengige utslipp fra romoppvarming 

a) Utslipp av partikler, organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider skal uttrykkes i 

standardisert form som en tørr røykgass med innhold av 10 % oksygen og standardvilkår ved 0 °C og 1 013 millibar. 

b) Sesongavhengige utslipp fra romoppvarming Es av henholdsvis partikler, organiske gassformige forbindelser, 

karbonmonoksid og nitrogenoksider beregnes på følgende måte: 

1) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som kan drives ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig tilstand, og 

for automatisk fyrte kjeler for fast brensel: 

Es = 0,85 x Es,p + 0,15 x Es,n 

2) for manuelt fyrte kjeler for fast brensel som ikke kan drives ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig tilstand, og for kraftvarmekjeler for fast brensel: 

Es = Es,n 

der 

a) Es,p er utslipp av henholdsvis partikler, organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider 

målt ved 30 % eller 50 % av nominell varmeytelse, alt etter hva som er relevant, 

b) Es,n er utslipp av henholdsvis partikler, organiske gassformige forbindelser, karbonmonoksid og nitrogenoksider 

målt ved nominell varmeytelse. 
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c) Utslipp av partikler skal måles med en gravimetrisk metode som sikrer at alle partikler som dannes av organiske 

gassformige forbindelser ikke medregnes når røykgass blandes med omgivelsesluft. 

d) Utslipp av nitrogenoksider skal beregnes som summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid og uttrykkes som 

nitrogendioksid. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering når det gjelder kravene fastsatt i vedlegg II: 

1. Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet per modell. Enheten skal prøves med ett eller flere brensler med 

egenskaper av samme art som egenskapene til brenselet/brenslene som produsenten har brukt til å foreta målingene i 

henhold til vedlegg III.  

2. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning dersom 

a) verdiene i den tekniske dokumentasjonen oppfyller kravene angitt i vedlegg II og 

b) prøving av modellparametrene angitt i tabell 2 viser samsvar for alle nevnte parametrer. 

3. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a) ikke oppnås, skal modellen og alle andre tilsvarende modeller anses for ikke å 

være i samsvar med denne forordning. Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav b) ikke oppnås, skal medlemsstatenes 

myndigheter prøve ytterligere tre tilfeldig utvalgte enheter av samme modell. Alternativt kan de tre ytterligere enhetene som 

velges, være av én eller flere tilsvarende modeller som er oppført som tilsvarende produkt i produsentens tekniske 

dokumentasjon.  

4. Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning dersom prøving av 

modellparametrene angitt i tabell 2 for de tre ytterligere enhetene viser samsvar for alle nevnte parametrer. 

5. Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, skal modellen og alle andre tilsvarende modeller anses for ikke å være i 

samsvar med denne forordning. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge prøvingsresultatene og andre relevante 

opplysninger for de øvrige medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen innen én måned etter at det er truffet beslutning 

om at modellen ikke oppfyller kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg III. 

Verifiseringstoleransene angitt i dette vedlegg gjelder bare for den verifiseringen som medlemsstatenes myndigheter foretar av 

de målte parametrene, og skal ikke brukes av produsenten eller importøren som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i 

den tekniske dokumentasjonen. 

Tabell 2 

Parameter Verifiseringstoleranser 

Sesongavhengig energieffektivitet ved 

romoppvarming ηs  

Den fastsatte verdien(1) er høyst 4 % lavere enn den angitte verdien for 

enheten. 

Utslipp av partikler Den fastsatte verdien(1) er høyst 9 mg/m3 høyere enn den angitte 

verdien for enheten. 

Utslipp av organiske gassformige forbindelser Den fastsatte verdien(1) er høyst 7 mg/m3 høyere enn den angitte 

verdien for enheten.  

Utslipp av karbonmonoksid Den fastsatte verdien(1) er høyst 30 mg/m3 høyere enn den angitte 

verdien for enheten.  

Utslipp av nitrogenoksider  Den fastsatte verdien(1) er høyst 30 mg/m3 høyere enn den angitte 

verdien for enheten.  

(1) Dersom ytterligere tre enheter er blitt prøvd som angitt i nr. 3, det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene som er fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Veiledende referanseverdier nevnt i artikkel 6 

Veiledende referanseverdier for den beste tilgjengelige teknologien som finnes på markedet for kjeler for fast brensel ved 

ikrafttredelsen av denne forordning, er angitt nedenfor. Ved ikrafttredelsen av denne forordning er det ikke identifisert noen kjel 

for fast brensel som overholder alle verdiene angitt i nr. 1 og 2. Flere kjeler for fast brensel overholder én eller flere av disse 

verdiene: 

1. For sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming: 96 % for kraftvarmekjeler for fast brensel, 90 % for kjeler med 

kondensering og 84 % for andre kjeler for fast brensel. 

2. For sesongavhengige utslipp fra romoppvarming: 

a) partikler, 2 mg/m3 for biomassekjeler, 10 mg/m3 for kjeler for fossilt brensel, 

b) organiske gassformige forbindelser,1 mg/m3, 

c) karbonmonoksid, 6 mg/m3, 

d) nitrogenoksider, 97 mg/m3 for biomassekjeler, 170 mg/m3 for kjeler for fossilt brensel. 

Referanseverdiene angitt i nr. 1 og 2 bokstav a) – d) innebærer ikke nødvendigvis at en kombinasjon av disse verdiene kan 

oppnås for én enkelt kjel for fast brensel. Et eksempel på en god kombinasjon av verdiene er en eksisterende modell med en 

sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming på 81 % og sesongavhengige utslipp av partikler fra romoppvarming på 

7 mg/m3, av organiske gassformige forbindelser på 2 mg/m3, av karbonmonoksid på 6 mg/m3 og av nitrogenoksider på  

120 mg/m3.  

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF 

(2011/435/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse bære-

kraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU 

RED» (heretter kalt «RSB EU RED») ble framlagt for 

Kommisjonen 10. mai 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Ordningen har global rekkevidde og kan 

omfatte et stort antall forskjellige biodrivstoffer. Den 

anerkjente ordningen vil bli gjort tilgjengelig på den 

åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med 

direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta hensyn til at 

visse opplysninger er kommersielt følsomme, og kan 

beslutte å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «RSB EU RED» viste at den 

på egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «RSB EU RED» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF.  

2018/EØS/76/42 



Nr. 76/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «RSB EU RED», er ikke tatt i betraktning 

i forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen kan på et senere tidspunkt ta 

stilling til om ordningen også inneholder nøyaktige data 

når det gjelder opplysningene om tiltak truffet for 

formålene nevnt i artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet 

punktum i direktiv 2009/28/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels 

EU RED», som Kommisjonen 10. mai 2011 ble anmodet om å 

anerkjenne, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3 

bokstav a), b) og c) og artikkel 17 nr. 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a), b) og c) og 

artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder 

også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

(2011/436/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability 

Assurance» (heretter kalt «RBSA») ble framlagt for 

Kommisjonen 8. april 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Ordningen omfatter et stort antall 

forskjellige produkter og gjelder for alle geografiske 

områder. Den anerkjente ordningen vil bli gjort 

tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet 

i samsvar med direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta 

hensyn til at visse opplysninger er kommersielt føl-

somme, og kan beslutte å offentliggjøre bare deler av 

ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «RSBA» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «RSBA» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «RBSA», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen kan på et senere tidspunkt ta 

stilling til om ordningen også inneholder nøyaktige data 

når det gjelder opplysningene om tiltak truffet for 

formålene nevnt i artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet 

punktum i direktiv 2009/28/EF — 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «RSBA», som Kommisjonen  

8. april 2011 ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at 

partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 17 nr. 3 bokstav a), b) og c) og artikkel 17  

nr. 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav 

a), b) og c) og artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

(2011/437/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary 

scheme» (heretter kalt «2BSvs») ble framlagt for 

Kommisjonen 11. mai 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Ordningen omfatter et stort antall 

forskjellige produkter og gjelder for alle geografiske 

områder. Den anerkjente ordningen vil bli gjort 

tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet 

i samsvar med direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta 

hensyn til at visse opplysninger er kommersielt 

følsomme, og kan beslutte å offentliggjøre bare deler av 

ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «2BSvs» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, unntatt kriteriet i artikkel 17 nr. 3 bokstav 

c), og at det er brukt en massebalansemetode i samsvar 

med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «2BSvs» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «2BSvs», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen kan på et senere tidspunkt ta 

stilling til om ordningen også inneholder nøyaktige data 

når det gjelder opplysningene om tiltak truffet for 

formålene nevnt i artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet 

punktum i direktiv 2009/28/EF —  
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Biomass Biofuels Sustainability 

voluntary scheme», som Kommisjonen 11. mai 2011 ble 

anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 17 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 4 og 5 i 

direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a) og b) og 

artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder 

også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «International Sustainability and Carbon Certification» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

(2011/438/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «International Sustainability and Carbon 

Certification» (heretter kalt «ISCC») ble framlagt for 

Kommisjonen 18. mars 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Ordningen har global rekkevidde og kan 

omfatte et stort antall forskjellige biodrivstoffer. Den 

anerkjente ordningen vil bli gjort tilgjengelig på den 

åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med 

direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta hensyn til at 

visse opplysninger er kommersielt følsomme, og kan 

beslutte å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «ISCC» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, og at det er brukt en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «ISCC» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «ISCC», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen kan på et senere tidspunkt ta 

stilling til om ordningen også inneholder nøyaktige data 

når det gjelder opplysningene om tiltak truffet for 

formålene nevnt i artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet 

punktum i direktiv 2009/28/EF —  

2018/EØS/76/45 



Nr. 76/332 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «International Sustainability and Carbon 

Certification scheme», som Kommisjonen 18. mars 2011 ble 

anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 17 nr. 3 bokstav a), b) og c) og artikkel 17 nr. 4 og 5 i 

direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a), b) og c) 

og artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen 

inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 

i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/333 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF 

(2011/439/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Bonsucro EU» ble framlagt for Kommi-

sjonen 11. mars 2011 med anmodning om anerkjennel-

se. Ordningen omfatter sukkerrørbaserte produkter og 

gjelder for alle geografiske områder. Den anerkjente 

ordningen vil bli gjort tilgjengelig på den åpenhets-

plattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen vil ta hensyn til at visse 

opplysninger er kommersielt følsomme, og kan beslutte 

å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «Bonsucro EU» viste at den 

på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i 

direktiv 2009/28/EF, unntatt kriteriet i artikkel 17 nr. 3 

bokstav c), og at det er brukt en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «Bonsucro EU» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «Bonsucro EU», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Europakommisjonen kan på et senere 

tidspunkt ta stilling til om ordningen også inneholder 

nøyaktige data når det gjelder opplysningene om tiltak 

som er truffet med hensyn til spørsmålene nevnt i 

artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet punktum i direktiv 

2009/28/EF —  

2018/EØS/76/46 



Nr. 76/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Bonsucro EU», som Kommisjonen 

11. mars 2011 ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at 

partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 17 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a) og 

b) og artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen 

inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 

i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/335 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Round Table on Responsible Soy EU RED» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF 

(2011/440/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse bære-

kraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Round Table on Responsible Soy EU 

RED» (heretter kalt «RTRS EU RED») ble framlagt for 

Kommisjonen 11. mai 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Ordningen omfatter soyabaserte produk-

ter. Den anerkjente ordningen vil bli gjort tilgjengelig på 

den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med 

direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta hensyn til at 

visse opplysninger er kommersielt følsomme, og kan 

beslutte å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «RTRS EU RED» viste at 

den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i 

direktiv 2009/28/EF, og at det er brukt en massebalanse-

metode i samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i 

direktiv 2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «RTRS EU RED» viste at 

den overholder egnede standarder for pålitelighet, 

åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller 

metodekravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «RTRS EU RED», er ikke tatt i betrakt-

ning i forbindelse med denne beslutning. Disse 

ytterligere bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for 

å vise samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Europakommisjonen kan på et senere 

tidspunkt ta stilling til om ordningen også inneholder 

nøyaktige data når det gjelder opplysningene om tiltak 

som er truffet med hensyn til spørsmålene nevnt i 

artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet punktum i direktiv 

2009/28/EF —  

2018/EØS/76/47 



Nr. 76/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Round Table on Responsible Soy EU 

RED», som Kommisjonen 11. mai 2011 ble anmodet om å 

anerkjenne, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3 

bokstav a), b) og c) og artikkel 17 nr. 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a), b) og c) og 

artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder 

også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/337 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 19. juli 2011 

om anerkjennelse av ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

(2011/441/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 2009/30/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification 

programme» (heretter kalt «Greenergy») ble framlagt 

for Kommisjonen 31. januar 2011 med anmodning om 

anerkjennelse. Denne ordningen omfatter bioetanol fra 

sukkerrør framstilt i Brasil. Den anerkjente ordningen 

vil bli gjort tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som 

er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

Kommisjonen vil ta hensyn til at visse opplysninger er 

kommersielt følsomme, og kan beslutte å offentliggjøre 

bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «Greenergy» viste at den på 

en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, unntatt kriteriet i artikkel 17 nr. 3 bokstav 

c), og at det er brukt en massebalansemetode i samsvar 

med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «Greenergy» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «Greenergy», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftskriteriene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. Europakommisjonen kan på et senere 

tidspunkt ta stilling til om ordningen også inneholder 

nøyaktige data når det gjelder opplysningene om tiltak 

som er truffet med hensyn til spørsmålene nevnt i 

artikkel 18 nr. 4 annet ledd annet punktum i direktiv 

2009/28/EF —  

2018/EØS/76/48 



Nr. 76/338 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol 

verification programme», som Kommisjonen 31. januar 2011 

ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 17 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 4 og 5 i 

direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3 bokstav a) og b) og 

artikkel 7b nr. 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder 

også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, forbeholder Kommisjonen seg 

retten til å tilbakekalle sin beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 23. april 2012 

om anerkjennelse av ordningen «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol 

production» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/28/EF og 98/70/EF 

(2012/210/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Når det vises til 

bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisninger 

også til de tilsvarende bestemmelsene i artikkel 7a, 7b 

og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene 

i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøy-

aktige data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 24.4.2012,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt 

i beslutningen om anerkjennelse, skal en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere 

dokumentasjon for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Ensus voluntary scheme under RED for 

Ensus bioethanol production» (heretter kalt «Ensus») 

ble framlagt for Kommisjonen 21. november 2011 med 

anmodning om anerkjennelse. Denne ordningen 

omfatter bioetanol framstilt av fôrhvete fra EU på Ensus 

One-anlegget. Den anerkjente ordningen vil bli gjort 

tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet 

i samsvar med direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen vil ta 

hensyn til at visse opplysninger er kommersielt 

følsomme, og kan beslutte å offentliggjøre bare deler av 

ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «Ensus» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

2009/28/EF, og at det er brukt en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «Ensus» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Ensus voluntary scheme under RED 

for Ensus bioethanol production», som Kommisjonen  

21. november 2011 ble anmodet om å anerkjenne, dokumen-

terer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bære-

kraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Den kan dessuten brukes for å dokumentere samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF.  
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Artikkel 2 

1.  Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen 

gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke 

grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på 

egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

2.  Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har 

gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutning, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle 

brudd på disse elementene, kan Kommisjonen tilbakekalle sin 

beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 23. april 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 16. juli 2012 

om anerkjennelse av ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet 

Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

(2012/395/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Bestemmelsene i 

artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF 

tilsvarer bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg 

V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal med-

lemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at 

bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 

2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 17.7.2012,  

s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger ytter-

ligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable 

Crops & Sugar Beet Scheme» ble framlagt for Kommi-

sjonen 4. april 2012 med anmodning om anerkjennelse. 

Denne ordningen omfatter korn, oljeholdige frø og 

sukkerbete som er framstilt i Det forente kongerike, 

fram til første leveringssted for disse vekstene. Den 

anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den 

åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med 

direktiv 2009/28/EF. Kommisjonen bør ta hensyn til at 

visse opplysninger er kommersielt følsomme, og kan 

beslutte å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «Red Tractor Farm 

Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» 

viste at den på en egnet måte oppfyller bære-

kraftskriteriene i artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF, og at det fram til første leveringssted for 

disse vekstene brukes en massebalansemetode i samsvar 

med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. Ordningen 

omfatter ikke artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF, men gir 

nøyaktige data om to faktorer som er nødvendige for 

formålene i artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF, nemlig det 

geografiske området som vekstene kommer fra, og 

utslippene på årsbasis fra endringer i karbonlagre 

forårsaket av arealbruksendring. En liten prosentandel 

av medlemmene i ordningen oppfyller ikke bære-

kraftskriteriene for deler av sin mark. I ordningens 

nettbaserte medlemsdatabase angis det om medlem-

menes mark helt eller delvis oppfyller kravene, og i 

passet for vekster som kan høstes med skurtresker 

(«combinable crops passport»), også kalt avlingsopp-

gaven («post-harvest declaration»), angis det om partier 

helt eller delvis oppfyller bærekraftskriteriene.  
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9) Evalueringen av ordningen «Red Tractor Farm Assu-

rance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» viste at 

den overholder egnede standarder for pålitelighet, 

åpenhet og uavhengig revisjon. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinab-

le Crops & Sugar Beet Scheme», er ikke tatt i 

betraktning i forbindelse med denne beslutning. Disse 

ytterligere bærekraftsfaktorene er ikke obligatoriske for 

å vise samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance 

Combinable Crops & Sugar Beet Scheme», som Kommisjonen 

4. april 2012 ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer ved 

sitt pass for vekster som kan høstes med skurtresker 

(«combinable crops passport»), at partier av korn, oljeholdige 

frø og sukkerbete er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt 

i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b 

nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder også 

nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF når det 

gjelder utslippene på årsbasis fra endringer i karbonlagre 

forårsaket av arealbruksendring (el) nevnt i del C nr. 1 i vedlegg 

IV til direktiv 98/70/EF og del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF, som den viser er lik null, og når det gjelder det 

geografiske området nevnt i del C nr. 6 i vedlegg IV til direktiv 

98/70/EF og del C nr. 6 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

Den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance 

Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» kan brukes fram til 

de berørte partienes første leveringssted for å dokumentere 

samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 

nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for 

denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommi-

sjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for 

å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 16. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 24. juli 2012 

om anerkjennelse av ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2012/432/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bære-

kraftskriterier for biodrivstoffer. Bestemmelsene i 

artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF 

tilsvarer bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg 

V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal med-

lemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at 

bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 

2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse 

bærekraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 26.7.2012,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger ytter-

ligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «REDcert» ble framlagt for Kommisjonen 

21. februar 2012 med anmodning om anerkjennelse. 

Ordningen kan omfatte et stort antall forskjellige 

biodrivstoffer og flytende biobrensler. Den anerkjente 

ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhets-

plattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen bør ta hensyn til at visse 

opplysninger er kommersielt følsomme, og kan beslutte 

å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «REDcert» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 7b 

nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF, og at det brukes en 

massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 

7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «REDcert» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V 

til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «REDcert», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftsfaktorene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF —  
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «REDcert», som Kommisjonen  

21. februar 2012 ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at 

partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF og 

artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. Ordningen 

inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 

i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den frivillige ordningen «REDcert» kan brukes for å 

dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget  

for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles 

Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte 

endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/345 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 31. juli 2012 

om anerkjennelse av ordningen «NTA 8080» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2012/452/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Bestemmelsene i 

artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF 

tilsvarer bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg 

V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal 

medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumen-

terer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i 

direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse bære-

kraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 1.8.2012, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige 

data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger 

ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «NTA 8080» ble framlagt for Kommisjonen 

15. mars 2012 med anmodning om anerkjennelse. 

Ordningen «NTA 8080», som består av NTA 8080-

standarden, 8081-standarden og andre dokumenter om 

ordningen, kan omfatte et stort antall forskjellige 

biodrivstoffer og flytende biobrensler. Den anerkjente 

ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhets-

plattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. Kommisjonen bør ta hensyn til at visse 

opplysninger er kommersielt følsomme, og kan beslutte 

å offentliggjøre bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «NTA 8080» viste at den på 

en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 

7b nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 7b nr. 4 og 5 i 

direktiv 98/70/EF samt artikkel 17 nr. 3 bokstav a) og b) 

og artikkel 17 nr. 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF, og at det 

brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i 

artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i 

direktiv 2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «NTA 8080» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V 

til direktiv 2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «NTA 8080», er ikke tatt i betraktning i 

forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere 

bærekraftsfaktorene er ikke obligatoriske for å vise 

samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF —  

2018/EØS/76/52 



Nr. 76/346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «NTA 8080», som Kommisjonen  

15. mars 2012 ble anmodet om å anerkjenne, dokumenterer at 

partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 17 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF samt artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i 

direktiv 98/70/EF. Ordningen inneholder også nøyaktige data 

for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den frivillige ordningen «NTA 8080» kan brukes for å 

dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget  

for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles 

Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte 

endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/347 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 23. november 2012 

om anerkjennelse av ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2012/722/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(2), som endret ved direktiv 2009/30/EØF(3), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter 

bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Bestemmelsene i 

artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF 

tilsvarer bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg 

V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal 

medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumen-

terer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i 

direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) I betraktning 76 i direktiv 2009/28/EF heter det at det 

bør unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde, 

og at frivillige ordninger kan bidra til å skape effektive 

løsninger for å dokumentere samsvar med disse bære-

kraftskriteriene. 

4) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene i 

artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en 

frivillig nasjonal eller internasjonal ordning for måling 

av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyakti-

ge data for formålene i direktivets artikkel 17 nr. 2. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 24.11.2012,  

s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

5) Kommisjonen kan anerkjenne en slik frivillig ordning 

for en periode på fem år. 

6) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger ytter-

ligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

7) Ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» 

ble framlagt for Kommisjonen 10. februar 2012 med 

anmodning om anerkjennelse. Ordningen omfatter 

palmeoljebaserte produkter. Den anerkjente ordningen 

bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som 

er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

Kommisjonen bør ta hensyn til at visse opplysninger er 

kommersielt følsomme, og kan beslutte å offentliggjøre 

bare deler av ordningen. 

8) Vurderingen av ordningen «Roundtable on Sustainable 

Palm Oil RED» viste at den på en egnet måte oppfyller 

bærekraftskriteriene i artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF, og at det brukes en metode med kontroll av 

produktkjeden i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 

i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

9) Evalueringen av ordningen «Roundtable on Sustainable 

Palm Oil RED» viste at den overholder egnede 

standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig 

revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg 

IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF. 

10) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes 

av ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil 

RED», er ikke tatt i betraktning i forbindelse med denne 

beslutning. Disse ytterligere bærekraftsfaktorene er ikke 

obligatoriske for å vise samsvar med bærekraftskravene 

fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF. 

11) Ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» 

ble vurdert på grunnlag av det regelverket som gjaldt da 

denne gjennomføringsbeslutning fra Kommisjonen ble 

vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget skal 

Kommisjonen vurdere ordningen for å fastslå om den 

fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene 

som den er anerkjent for. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft —  

2018/EØS/76/53 



Nr. 76/348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil 

RED», som Kommisjonen 10. februar 2012 ble anmodet om å 

anerkjenne, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

98/70/EF. Ordningen inneholder også nøyaktige data for 

formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 

7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil 

RED» kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c 

nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget  

for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles 

Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte 

endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 23. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/349 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. mai 2013 

om anerkjennelse av ordningen «Biograce GHG calculation tool» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2013/256/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(2), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bære-

kraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og 

vedlegg IV til direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 

18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal med-

lemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at 

bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 

2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger ytter-

ligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Ordningen «Biograce GHG calculation tool» ble 

framlagt for Kommisjonen 19. februar 2013 med 

anmodning om anerkjennelse. Dette verktøyet kan 

brukes til å beregne klimagassutslippene for et  

stort antall forskjellige biodrivstoffer og flytende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 1.6.2013, s. 46, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

biodrivstoffer. Når verktøyet brukes i frivillige 

ordninger, bør det sikres at det brukes på riktig måte, og 

at det overholder egnede standarder for pålitelighet, 

åpenhet og uavhengig revisjon. Den anerkjente 

ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhets-

plattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. 

5) Evalueringen av ordningen «Biograce GHG calculation 

tool» viste at den inneholder nøyaktige data for 

formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF, og at den oppfyller 

metodekravene fastsatt i vedlegg IV til direktiv 

98/70/EF og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

6) Ved endringer av ordningen skal Kommisjonen vurdere 

den for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller 

de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Biograce GHG calculation tool» 

(heretter kalt «ordningen»), som 19. februar 2013 ble framlagt 

for Kommisjonen for anerkjennelse, inneholder nøyaktige data 

for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for 

denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommi-

sjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for 

å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

2018/EØS/76/54 



Nr. 76/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/351 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. januar 2014 

om anerkjennelse av ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance 

with the RED sustainability criteria for biofuels» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2014/6/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 

dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(2), særlig 

artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bære-

kraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og 

vedlegg IV til direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 

18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal 

medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal med-

lemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at 

bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i direktiv 

2009/28/EF er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 10.1.2014, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data 

som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som 

er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er 

fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en med-

lemsstat ikke kreve at leverandøren framlegger ytter-

ligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «HVO 

Renewable Diesel Scheme for Verification of Compli-

ance with the RED sustainability criteria for biofuels» 

dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar 

med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 

direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen  

14. august 2013. Ordningen kan omfatte alle råstoffer 

som er egnet til produksjon av biodiesel av typen HVO 

(hydrogenbehandlet vegetabilsk olje) (herunder rå 

palmeolje, rapsolje, soyaolje og animalsk fett,) og har 

global rekkevidde. Ordningen omfatter hele forsynings-

kjeden, fra produksjon av råstoff til distribusjon av 

biodrivstoffer. Den anerkjente ordningen bør gjøres 

tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet 

i samsvar med direktiv 2009/28/EF. Det bør tas hensyn 

til at visse opplysninger er kommersielt følsomme, og 

det kan føre til at bare deler av ordningen kan 

offentliggjøres. 

5) Vurderingen av ordningen «HVO Renewable Diesel 

Scheme for Verification of Compliance with the RED 

sustainability criteria for biofuels» viste at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en masseba-

lansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

6) Evalueringen av ordningen «HVO Renewable Diesel 

Scheme for Verification of Compliance with the RED 

sustainability criteria for biofuels» viste at den 

overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet 

og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metode-

kravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V 

til direktiv 2009/28/EF.  
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7) Ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for 

Verification of Compliance with the RED sustainability 

criteria for biofuels» ble vurdert på grunnlag av det 

regelverket som gjaldt da denne gjennomførings-

beslutning fra Kommisjonen ble vedtatt. Ved relevante 

endringer av rettsgrunnlaget skal Kommisjonen vurdere 

ordningen for å fastslå om den fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for 

Verification of Compliance with the RED sustainability criteria 

for biofuels» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for 

Kommisjonen for anerkjennelse 14. august 2013, dokumenterer 

at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bære-

kraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 

7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres 

endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for 

denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommi-

sjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for 

å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført 

elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på 

disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 9. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 3. juni 2014 

om anerkjennelse av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

98/70/EF 

(2014/324/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(2), særlig artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme», som er endret ved «RED addendum», 

dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 

2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 18. februar 2014. Ordningen kan omfatte alle råstoffer som er egnet til 

produksjon av biodiesel, og har global rekkevidde. Denne ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsstadiet for 

landbruksråstoffer fra de forlater driftsenheten til de ankommer den første bearbeidingsvirksomheten, og bygger i de 

andre stadiene på andre frivillige ordninger som er anerkjent av Kommisjonen. Ordningen «Gafta Trade Assurance 

Scheme» må derfor sikre at Kommisjonens anerkjennelse av de ordningene det drives samarbeid med, forblir gyldig så 

lenge samarbeidet varer. Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i 

samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» med «RED addendum» viste at den på en egnet måte 

oppfyller alle bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, unntatt artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Den gir imidlertid nøyaktige data om elementer som markedsdeltakere i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 
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etterfølgende ledd i produktkjeden krever for å dokumentere samsvar med artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF, og det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» med «RED addendum» viste at den overholder egnede 

standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon. 

7) Ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» med «RED addendum» ble vurdert på grunnlag av det regelverket som 

gjaldt da denne gjennomføringsbeslutning fra Kommisjonen ble vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget skal 

Kommisjonen vurdere ordningen for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den 

er anerkjent for. 

8) Ved endringer av ordningen skal Kommisjonen vurdere den for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» med «RED addendum» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommi-

sjonen for anerkjennelse 18. februar 2014, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen omfatter ikke artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF, men inneholder 

nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF, ettersom den 

sikrer at alle relevante opplysninger fra markedsdeltakere i forutgående ledd i produktkjeden overføres til markedsdeltakerne i 

de etterfølgende leddene i produktkjeden. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF fram til første bearbeidingsvirksomhet for råstoffene. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne 

beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå 

om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 3. juni 2014 

om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

(2014/325/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(2), særlig artikkel 7c nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «KZR INiG System» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar 

med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 17. juli 2012. 

Den versjonen av ordningen som ble godkjent, ble framlagt 17. desember 2013. Ordningen omfatter råstoffer som er 

dyrket og innhøstet i EU, samt avfall og rester fra EU. Ordningen omfatter hele forsyningskjeden, fra produksjon av 

råstoff til distribusjon av biodrivstoffer. Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen 

som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av ordningen «KZR INiG System» viste at den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 

98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av ordningen «KZR INiG System» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet og 

uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF. 

7) Ordningen «KZR INiG System» ble vurdert på grunnlag av det regelverket som gjaldt da denne gjennomførings-

beslutning fra Kommisjonen ble vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget skal Kommisjonen vurdere 

ordningen for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

2018/EØS/76/57 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «KZR INiG System» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 

17. desember 2013, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 

og 5 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne 

beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå 

om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. september 2014 

om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

(2014/666/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» dokumenterer at partier 

av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til 

Kommisjonen 16. mai 2011. Den oppdaterte versjonen av ordningen ble framlagt 7. februar 2014. Ordningen er i drift i 

Det forente kongerike og kan omfatte vekster som kan høstes med skurtresker, f.eks. korn, oljeholdige frø og 

sukkerbete. Denne ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsstadiet for landbruksråstoffer fra de forlater 

driftsenheten til de ankommer den første bearbeidingsvirksomheten, og bygger i de andre stadiene på andre frivillige 

ordninger som er anerkjent av Kommisjonen. Ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» må derfor 

sikre at Kommisjonens anerkjennelse av de ordningene det drives samarbeid med, forblir gyldig så lenge samarbeidet 

varer. Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med 

direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» viste at den på en egnet måte oppfyller 

alle bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, unntatt artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Den gir imidlertid nøyaktige data om elementer som markedsdeltakere i etterfølgende ledd i 

produktkjeden krever for å dokumentere samsvar med artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF, og det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 18.9.2014, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2018/EØS/76/58 
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6) Evalueringen av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» viste at den overholder egnede standarder 

for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon. 

7) Ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» ble vurdert på grunnlag av det regelverket som gjaldt da 

denne beslutning ble vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget bør Kommisjonen vurdere ordningen for å 

fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

8) Ved endringer av ordningen bør Kommisjonen vurdere den for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen 

for anerkjennelse 7. februar 2014, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 7b nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

98/70/EF, ettersom den sikrer at alle relevante opplysninger fra markedsdeltakere i forutgående ledd i produktkjeden overføres 

til markedsdeltakerne i de etterfølgende leddene i produktkjeden. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF fram til første bearbeidingsvirksomhet for råstoffene. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne 

beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå 

om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 17. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. september 2014 

om anerkjennelse av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF 

(2014/667/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF tilsvarer artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til 

Kommisjonen 16. mai 2011. Den oppdaterte versjonen av ordningen ble framlagt 7. februar 2014. Ordningen drives i 

Det forente kongerike og kan omfatte fôringredienser og fôrblandinger samt vekster som kan høstes med skurtresker. 

Denne ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsstadiet for landbruksråstoffer fra de forlater driftsenheten til 

de ankommer den første bearbeidingsvirksomheten, og bygger i de andre stadiene på andre frivillige ordninger som er 

anerkjent av Kommisjonen. Ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» må derfor sikre at Kommisjonens 

anerkjennelse av de ordningene det drives samarbeid med, forblir gyldig så lenge samarbeidet varer. Den anerkjente 

ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» viste at den på en egnet måte oppfyller alle 

bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, unntatt artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i 

direktiv 2009/28/EF. Den gir imidlertid nøyaktige data om elementer som markedsdeltakere i etterfølgende ledd i 

produktkjeden krever for å dokumentere samsvar med artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF, og det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» viste at den overholder egnede standarder for 

pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 18.9.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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7) Ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» ble vurdert på grunnlag av det regelverket som gjaldt da denne 

beslutning ble vedtatt. Ved relevante endringer av rettsgrunnlaget bør Kommisjonen vurdere ordningen for å fastslå om 

den fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

8) Ved endringer av ordningen bør Kommisjonen vurdere den for å fastslå om den fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 7. februar 2014, dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 

7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 7b nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

98/70/EF, ettersom den sikrer at alle relevante opplysninger fra markedsdeltakere i forutgående ledd i produktkjeden overføres 

til markedsdeltakerne i de etterfølgende leddene i produktkjeden. 

Ordningen kan brukes for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 

2009/28/EF fram til første bearbeidingsvirksomhet for råstoffene. 

Artikkel 2 

Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne 

beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå 

om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning gjelder i fem år. 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 17. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/887 

av 9. juni 2015 

om anerkjennelse av ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/427/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 6, 

etter samråd med Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsetter bærekraftskriterier for biodrivstoffer. Bestemmelsene i artikkel 7b og 

7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF tilsvarer bestemmelsene i artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 

17 nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at en frivillig nasjonal eller internasjonal ordning dokumenterer at partier av biodrivstoffer er 

i samsvar med bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig nasjonal eller 

internasjonal ordning for måling av reduksjoner av klimagassutslipp inneholder nøyaktige data for formålene i 

direktivets artikkel 17 nr. 2. 

4) Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

5) Ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» ble ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2012/427/EU(3) anerkjent for visse nærmere angitte vekster. Den 30. juni 2014 ble det inngitt en anmodning 

til Kommisjonen om å anerkjenne ordningen for ytterligere vekster. Den oppdaterte ordningen omfatter alt korn og alle 

oljeholdige frø som er produsert i den nordlige delen av Storbritannia, fram til første leveringssted for disse vekstene. 

Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. 

6) Vurderingen av ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» viste at den på en egnet måte 

oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 

2009/28/EF, og at det fram til første leveringssted for disse vekstene brukes en massebalansemetode i samsvar med 

kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. Ordningen gir nøyaktige data 

om to faktorer som er nødvendige for formålene i artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF, nemlig det geografiske området som vekstene kommer fra, og utslippene på årsbasis fra endringer i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 10.6.2015, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 41. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om anerkjennelse av ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» for 

å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (EUT L 198 av 25.7.2012, 

s. 17). 
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karbonlagre forårsaket av arealbruksendring. En liten prosentandel av medlemmene i ordningen oppfyller ikke 

bærekraftskriteriene for deler av sin mark. I ordningens nettbaserte medlemsdatabase angis det om medlemmenes mark 

helt eller delvis oppfyller kravene, og i «Scottish Quality Crops»-passet angis det om partier oppfyller bære-

kraftskriteriene. 

7) Evalueringen av ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» viste at den overholder egnede 

standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon. 

8) Eventuelle ytterligere bærekraftsfaktorer som omfattes av ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops 

Limited», er ikke tatt i betraktning i forbindelse med denne beslutning. Disse ytterligere bærekraftsfaktorene er ikke 

obligatoriske for å vise samsvar med bærekraftskravene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF. 

9) Gjennomføringsbeslutning 2012/427/EU, som anerkjenner ordningen for et mindre antall vekster, bør derfor oppheves. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (heretter kalt «ordningen»), som 

Kommisjonen 30. juni 2014 ble anmodet om å anerkjenne for et utvidet antall vekster, dokumenterer ved sitt «Scottish Quality 

Crops»-pass at partier av råstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3, 4 og 5 i direktiv 2009/28/EF 

og artikkel 7b nr. 3, 4 og 5 i direktiv 98/70/EF. 

Ordningen inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF når det gjelder utslippene på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (el) nevnt i del C  

nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, som den viser er lik null, og når det 

gjelder det geografiske området nevnt i del C nr. 6 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og del C nr. 6 i vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF. 

Ordningen kan brukes fram til de berørte partienes første leveringssted for å dokumentere samsvar med artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. Dersom det etter vedtakelsen av denne beslutning gjøres endringer i 

ordningens innhold som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. 

Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de 

bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, eller 

dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, kan Kommisjonen oppheve denne beslutning. 

Artikkel 3 

Gjennomføringsbeslutning 2012/427/EU oppheves. 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel, 9. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1136 

av 13. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 om den felles sikkerhetsmetoden for 

risikoevaluering og -vurdering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner 

og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfra-

strukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhets-

direktivet)(1), særlig artikkel 6 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør det gradvis innføres felles sikkerhetsmetoder for å sikre at det opprettholdes et 

høyt sikkerhetsnivå og, når det er nødvendig og praktisk mulig, at dette nivået forbedres. 

2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF ga Kommisjonen 12. oktober 2010 et mandat til Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») til å endre kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(2). En revisjon av forordningen var nødvendig for å ta 

hensyn til ytterligere endringer i rollene og ansvarsområdene til vurderingsorganet omhandlet i artikkel 6 i nevnte 

forordning, og til ytterligere harmoniserte kriterier for risikoakseptering som kan benyttes for å vurdere om risikoer som 

oppstår som følge av svikt i tekniske systemer, er akseptable i tilfeller der initiativtakeren velger å anvende prinsippet 

om eksplisitt risikoestimering. Det var nødvendig å kontrollere at det gjeldende nivået av jernbanesikkerhet i Unionen 

minst ville bli opprettholdt, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF, dersom de ytterligere harmoniserte 

kriteriene for risikoakseptering nevnt ovenfor ble tilføyet. Dette tok betydelig lenger tid enn forventet, og Kommisjonen 

vedtok derfor gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013(3) som opprettholdt det ene kriteriet som allerede er angitt i 

forordning (EF) nr. 352/2009 for risikoakseptering. 

3) Konsekvensanalysen som ble utført med hensyn til endringene som ble innført ved gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 402/2013, omfattet analysen av harmoniserte kriterier for risikoakseptering for tekniske systemer. Rapporten 

understreket betydningen av å tilføye i den felles sikkerhetsmetoden ytterligere kriterier for risikoakseptering som ikke 

er fastsatt i den gjeldende forordning. Slike kriterier bør legge forholdene til rette for gjensidig godkjenning mellom 

medlemsstatene av strukturelle delsystemer og kjøretøyer som oppfyller unionsregelverket på området samtrafikkevne i 

jernbanesystemet. 

4) For å skille mellom aksept av risikoer forbundet med tekniske systemer og aksept av operasjonelle risikoer og av den 

samlede risikoen på jernbanesystemnivå, bør termen «kriterier for risikoakseptering» med hensyn til tekniske systemer 

endres til «harmoniserte konstruksjonsmål» for slike tekniske systemer. De harmoniserte konstruksjonsmålene som 

foreslås i denne forordning, kan benyttes for å vise hvilke risikoer som kan aksepteres når disse oppstår som følge av 

funksjonssvikt i et teknisk system, i tilfeller der initiativtakeren velger å anvende prinsippet om eksplisitt 

risikoestimering. Visse definisjoner bør endres for å gjenspeile nylige endringer i terminologien, og nye definisjoner bør 

tilføyes. 

5) Byrået framla for Kommisjonen sin anbefaling om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013, som har til 

formål å oppfylle det gjenstående målet for Kommisjonens mandat med hensyn til de harmoniserte konstruksjons-

målene. Denne forordning er basert på anbefalingen fra Byrået.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 14.7.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 48. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og 

risikovurdering som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (EUT L 108 av 29.4.2009, 

s. 4). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og  

-vurdering og om oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 (EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8). 
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6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 9 skal lyde: 

«9) «sikkerhetskrav» de sikkerhetsegenskapene (kvalitative eller kvantitative, eller ved behov både kvalitative og 

kvantitative) som er nødvendige for utformingen, driften (herunder driftsregler) og vedlikeholdet av et system for 

å oppfylle sikkerhetsmål pålagt i lovgivningen eller av selskapet,» 

b)  nr. 23 skal lyde: 

«23) «katastrofal ulykke» en ulykke som vanligvis berører et stort antall personer, og som resulterer i flere dødsfall,» 

c)  nye nr. 32–37 skal lyde: 

«32) «systematisk svikt» en feil som oppstår gjentatte ganger i forbindelse med visse kombinasjoner av inndata eller 

under visse miljø- eller anvendelsesforhold, 

33) «systemfeil» en iboende svikt i spesifikasjonen, konstruksjonen, produksjonen, installeringen, driften eller 

vedlikeholdet av systemet som er under vurdering, 

34) «barriere» et teknisk, driftsmessig eller organisatorisk risikokontrolltiltak utenfor systemet som er under 

vurdering, som enten reduserer forekomsten av en fare eller reduserer alvorlighetsgraden av de potensielle 

følgene av denne faren, 

35) «kritisk ulykke» en ulykke som vanligvis berører svært få personer, og som resulterer i minst ett dødsfall, 

36) «svært usannsynlig» en svikt som forekommer med en hyppighet som er mindre eller lik 10–9 per driftstime, 

37) «usannsynlig» en svikt som forekommer med en hyppighet som er mindre eller lik 10–7 per driftstime.» 

2)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Dersom farene ikke omfattes av ett av de to prinsippene for risikoakseptering som er fastsatt i nr. 2.3 og 2.4, skal 

risikoakseptering påvises ved en eksplisitt risikoestimering og -evaluering. Risiko som er en følge av disse farene, 

skal estimeres enten kvantitativt eller kvalitativt, eller ved behov både kvantitativt og kvalitativt, idet det tas 

hensyn til eksisterende sikkerhetstiltak.» 

2)  Nr. 2.5.4–2.5.7 skal lyde: 

«2.5.4.  Initiativtakeren skal ikke være forpliktet til å utføre ytterligere eksplisitt risikoestimering for risikoer som allerede 

anses som akseptable ved anvendelse av regler for god praksis eller referansesystemer. 

2.5.5.  Dersom farer oppstår som følge av funksjonssvikt i et teknisk system skal, med forbehold for nr. 2.5.1 og 2.5.4, 

følgende harmoniserte konstruksjonsmål få anvendelse på slik svikt: 

a)  Der en svikt sannsynligvis vil føre direkte til en katastrofal ulykke, er det ikke nødvendig å redusere den 

tilknyttede risikoen ytterligere dersom forekomsten av funksjonssvikten har vist seg å være svært usannsynlig. 

b)  Der en svikt sannsynligvis vil føre direkte til en kritisk ulykke, er det ikke nødvendig å redusere den tilknyttede 

risikoen ytterligere dersom forekomsten av funksjonssvikten har vist seg å være usannsynlig. 

Valget mellom definisjon 23 og definisjon 35 bør tas basert på den mest sannsynlige usikre konsekvensen av 

svikten. 

2.5.6.  Med forbehold for nr. 2.5.1 og 2.5.4 skal de harmoniserte konstruksjonsmålene fastsatt i nr. 2.5.5 anvendes til 

utforming av elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske tekniske systemer. De skal være de mest 

krevende konstruksjonsmål som kan kreves for gjensidig godkjenning. 

De skal anvendes verken som overordnede kvantitative mål for hele jernbanesystemet i en medlemsstat eller til 

utformingen av rent mekaniske tekniske systemer. 

For blandede tekniske systemer som består av både en rent mekanisk del og en elektrisk, elektronisk og 

programmerbar elektronisk del, skal fareidentifikasjonen foretas i samsvar med nr. 2.2.5. Farene som oppstår fra 

den rent mekaniske delen skal ikke kontrolleres ved hjelp av de harmoniserte konstruksjonsmålene fastsatt i 

nr. 2.5.5. 

2.5.7.  Den risiko som er forbundet med funksjonssvikt i tekniske systemer som nevnt i nr. 2.5.5, skal anses som 

akseptabel dersom følgende krav også er oppfylt: 

a)  Samsvar med gjeldende harmoniserte konstruksjonsmål er påvist. 

b)  De tilhørende systematiske sviktene og systemfeilene kontrolleres i samsvar med sikkerhets- og 

kvalitetsprosesser som står i forhold til med det harmoniserte konstruksjonsmålet som gjelder for det tekniske 

systemet som er under vurdering, og som defineres i allment anerkjente relevante standarder. 

c)  Anvendelsesvilkårene for en sikker integrering i jernbanesystemet av det tekniske systemet som er under 

vurdering, skal identifiseres og registreres i fareregisteret i samsvar med nr. 4. I samsvar med nr. 1.2.2 skal 

disse anvendelsesvilkårene overføres til aktøren som er ansvarlig for å påvise en sikker integrering.» 

3)  Nye nr. 2.5.8–2.5.12 skal lyde: 

«2.5.8.  Følgende spesifikke definisjoner får anvendelse på de harmoniserte kvantitative konstruksjonsmålene for tekniske 

systemer: 

a)  Termen «direkte» innebærer at funksjonssvikten potensielt kan føre til den type ulykke som er nevnt i 

nr. 2.5.5, uten at det nødvendigvis forekommer ytterligere svikt. 

b)  Termen «potensiell» innebærer at funksjonssvikten kan føre til den type ulykke som er nevnt i nr. 2.5.5. 



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/369 

 

2.5.9.  Dersom en funksjonssvikt i det tekniske systemet som er under vurdering, ikke direkte fører til den aktuelle 

risikoen, skal anvendelse av mindre krevende konstruksjonsmål tillates dersom initiativtakeren kan påvise at bruk 

av barrierer, som definert i artikkel 3 nr. 34, gjør at samme sikkerhetsnivå oppnås. 

2.5.10.  Med forbehold for framgangsmåten angitt i artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF og for artikkel 17 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(*) kan det anmodes om et mer krevende konstruksjonsmål enn de 

harmoniserte konstruksjonsmålene angitt i nr. 2.5.5 for det tekniske systemet som er under vurdering, gjennom en 

meldt nasjonal regel, for å opprettholde det eksisterende sikkerhetsnivået i medlemsstaten. Når det gjelder 

ytterligere tillatelser til å ta i bruk kjøretøyer, får imidlertid framgangsmåtene i artikkel 23 og 25 i direktiv 

2008/57/EF anvendelse. 

2.5.11.  Dersom et teknisk system blir utviklet på grunnlag av kravene fastsatt i nr. 2.5.5, får prinsippet om gjensidig 

godkjenning anvendelse i samsvar med artikkel 15 nr. 5. 

Dersom initiativtakeren i forbindelse med en spesifikk fare likevel kan vise at det eksisterende sikkerhetsnivået i 

medlemsstaten der systemet anvendes kan opprettholdes med et konstruksjonsmål som er mindre krevende enn det 

harmoniserte konstruksjonsmålet, kan det mindre krevende konstruksjonsmålet anvendes i stedet for det 

harmoniserte konstruksjonsmålet. 

2.5.12.  Den eksplisitte risikoestimeringen og -evalueringen skal oppfylle minst følgende krav: 

a)  De metodene som benyttes for eksplisitte risikoestimeringer, skal på korrekt måte gjenspeile det systemet som 

er til vurdering, og dets parametrer (herunder alle driftsformer). 

b)  Resultatene skal være tilstrekkelig nøyaktige til å danne et solid beslutningsgrunnlag. Mindre endringer i de 

antakelsene eller forutsetningene som legges til grunn, skal ikke føre til vesentlige endringer av kravene. 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem 

(EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2340 

av 15. desember 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og 

tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(1), særlig 

artikkel 68, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 94/800/EF(2) godkjente Rådet avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3). Avtalen bør anvendes på 

alle kontrakter om innkjøp med en verdi som når eller overstiger beløpene («terskelverdier») fastsatt i avtalen, og som er 

uttrykt i spesielle trekkrettigheter. 

2) Et av målene med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF(4) og 2004/18/EF(5) er å gjøre det mulig for 

oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere som anvender direktivene, samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i 

avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene som er fastsatt ved disse direktivene for 

offentlige kontrakter som også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i 

avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør terskelverdiene fastsatt ved direktiv 2009/81/EF tilpasses de endrede terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 16 i direktiv 2004/17/EF. 

4) Direktiv 2009/81/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige kontrakter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I bokstav a) erstattes beløpet «414 000 euro» med «418 000 euro». 

2)  I bokstav b) erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 49. 

(1) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(2) Rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn under 

dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) (EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1). 

(3) Avtalen er en multilateral avtale innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Målet med avtalen er å gjensidig åpne markedene for 

offentlig innkjøp mellom avtalepartene. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor 

vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- 

og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114). 

2018/EØS/76/62 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2341 

av 15. desember 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved 

framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 

tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(1), særlig artikkel 69, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 94/800/EF(2) godkjente Rådet avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3). Avtalen bør anvendes på 

alle kontrakter om innkjøp med en verdi som når eller overstiger beløpene («terskelverdier») fastsatt i avtalen, og som er 

uttrykt i spesielle trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2004/17/EF er å gjøre det mulig for oppdragsgivere som anvender direktivet, samtidig å 

overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene som er 

fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter som også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien i euro 

av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør også terskelverdiene fastsatt i direktiv 2004/17/EF som ikke omfattes av avtalen, tilpasses. 

4) Direktiv 2004/17/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige kontrakter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «414 000 euro» med «418 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

2)  I artikkel 61 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 erstattes beløpet «414 000 euro» med «418 000 euro». 

b)  I nr. 2 erstattes beløpet «414 000 euro» med «418 000 euro». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 49. 

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

(2) Rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn under 

dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) (EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1). 

(3) Avtalen er en multilateral avtale innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Målet med avtalen er å gjensidig åpne markedene for 

offentlig innkjøp mellom avtalepartene. 

2018/EØS/76/63 



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/373 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2342 

av 15. desember 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 

tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 

tjenesteyting(1), særlig artikkel 78, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 94/800/EF(2) godkjente Rådet avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3). Avtalen bør anvendes på 

alle kontrakter om innkjøp med en verdi som når eller overstiger beløpene («terskelverdier») fastsatt i avtalen, og som er 

uttrykt i spesielle trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2004/18/EF er å gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere som anvender direktivet, 

samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene 

som er fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter som også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien 

i euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør også terskelverdiene fastsatt i direktiv 2004/18/EF som ikke omfattes av avtalen, tilpasses. 

4) Direktiv 2004/18/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige kontrakter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «134 000 euro» med «135 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «207 000 euro» med «209 000 euro». 

c)  I bokstav c) erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

2)  I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «207 000 euro» med «209 000 euro». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 

av 20.7.2017, s. 49. 

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

(2) Rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn under 

dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) (EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1). 

(3) Avtalen er en multilateral avtale innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Målet med avtalen er å gjensidig åpne markedene for 

offentlig innkjøp mellom avtalepartene. 

2018/EØS/76/64 
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3)  I artikkel 56 erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

4)  I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

5)  I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «134 000 euro» med «135 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «207 000 euro» med «209 000 euro». 

c)  I bokstav c) erstattes beløpet «207 000 euro» med «209 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1311/2014 

av 10. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til definisjonen av et INSPIRE-

metadataelement(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 

geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) 976/2009(2) fastsetter gjennomføringsreglene for alle nettjenester med unntak av de 

tjenestene som gjør det mulig å aktivere geodatatjenester. 

2) Geodatatjenesters samvirkingsevne kjennetegnes ved evnen til å kommunisere, utføre eller overføre data innbyrdes. En 

forutsetning for å aktivere geodatatjenester er muligheten for å få tilgang til relevant informasjon. Gjennom 

søketjenestene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2007/2/EF, med gjennomføringsregler i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 976/2009, gjør medlemsstatene metadataelementene som fastsettes i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1205/2008(3), tilgjengelige. Ved gjennomføringsreglene for geodatatjenester i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1089/2010(4) innføres nye metadataelementer for geodatatjenester; derfor må definisjonen av et metadataelement i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 ajourføres for å gjøre det mulig å søke etter og få tilgang til nye 

metadataelementer gjennom medlemsstatenes søketjenester. 

3) Forordning (EF) nr. 976/2009 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2007/2/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 976/2009 skal nr. 7 lyde: 

«7. «INSPIRE-metadataelement» et metadataelement som fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EF) nr. 1205/2008, 

eller i del B i vedlegg V, del B i vedlegg VI og del B i vedlegg VII til kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(*). 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010,  

s. 11).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 11.12.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 51. 

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2008 av 3. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til metadata (EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 

2018/EØS/76/65 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1312/2014 

av 10. desember 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til geodatatjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 

geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(2) fastsetter de tekniske ordningene bare for samvirkingsevnen til geodata-

sett. 

2) Geodatatjenesters samvirking kjennetegnes ved evnen til å kommunisere, utføre og overføre data innbyrdes. 

Geodatatjenester må derfor dokumenteres med ytterligere metadata. I mindre grad gjelder det også harmonisering av 

tjenestens innhold, til forskjell fra gjennomføringsreglene for geodatasett. 

3) Ved utarbeidingen av gjennomføringsreglene i henhold til direktiv 2007/2/EF ble hovedvekten først lagt på 

kjernetjenestene, det vil si nettjenestene, med kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009(3) og på samvirkingsevnen til 

geodatasett, i forordning (EU) nr. 1089/2010. Forordning (EU) nr. 1089/2010 bør derfor endres, slik at den omfatter 

gjennomføringsreglene for geodatatjenestene. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 

2007/2/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1089/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordning fastsettes kravene til tekniske ordninger for samvirkingsevne og, der det er praktisk mulig, 

harmonisering av geodatasett og geodatatjenester som samsvarer med temaene som er oppført i vedlegg I, II og III til 

direktiv 2007/2/EF. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på nettjenestene som faller inn under virkeområdet for kommisjonsforordning 

(EF) nr. 976/2009(*). 

 ___________  

(*)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF med hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9).»  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 11.12.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 51. 

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2009 av 19. oktober 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til nettjenester (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 9). 

2018/EØS/76/66 
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2) I artikkel 2 skal nye nr. 31–38 lyde: 

«31. «sluttpunkt» (end point) Internett-adresse som benyttes til direkte å anrope en operasjon levert av en geodatatjeneste, 

32. «tilgangspunkt» (access point) en Internett-adresse som inneholder en detaljert beskrivelse av en geodatatjeneste, 

herunder en liste over sluttpunkter, som gjør det mulig å utføre den, 

33. «aktiverbar geodatatjeneste» (invocable spatial data service) en datatjeneste med alle følgende egenskaper: 

a) en geodatatjeneste med metadata som oppfyller kravene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008(*), 

b) en geodatatjeneste med minst én ressursadresse som er et tilgangspunkt, 

c) en geodatatjeneste som er i samsvar med et dokumentert og offentlig tilgjengelig sett med tekniske spesifikasjoner 

som gir den informasjonen som er nødvendig for å utføre den, 

34. «samvirkende geodatatjeneste» (interoperable spatial data service) en aktiverbar geodatatjeneste som oppfyller 

kravene i vedlegg VI, 

35. «harmonisert geodatatjeneste» (harmonised spatial data service) en samvirkende geodatatjeneste som oppfyller 

kravene i vedlegg VII, 

36. «samsvarende geodatasett» (conformant spatial data set) et geodatasett som oppfyller kravene i denne forordning, 

37. «operasjon» (operation) en handling som støttes av en geodatatjeneste, 

38. «grensesnitt» (interface) et navngitt sett med operasjoner som beskriver virkemåten til en enhet i henhold til ISO-

standard 19119:2005. 

 ____________  

(*)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008 av 3. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12).» 

3) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Kodelister og oppregninger for geodatasett» 

b) I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«Kodelistene skal være én av følgende typer, som angitt i vedlegg I til IV:» 

4) I artikkel 8 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3. Ajourføringene av data skal gjøres tilgjengelige for alle tilknyttede geodatatjenester innen fristen angitt i nr. 2.» 

5) Etter artikkel 14 innsettes følgende artikler: 

«Artikkel 14a 

Krav til aktiverbare geodatatjenester 

Medlemsstatene skal innen 10. desember 2015 stille til rådighet metadata for aktiverbare geodatatjenester i samsvar med 

kravene i vedlegg V. 

Artikkel 14b 

Ordninger for samvirking og krav til harmonisering for aktiverbare geodatatjenester 

Aktiverbare geodatatjenester som gjelder de dataene som inngår i minst ett samsvarende geodatasett, skal oppfylle kravene 

til samvirkingsevne fastsatt i vedlegg V og VI og, dersom det er mulig, harmoniseringskravene fastsatt i vedlegg VII.» 
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6) Vedlegg V, som fastsatt i vedlegg I til denne forordning, tilføyes. 

7) Vedlegg VI, som fastsatt i vedlegg II til denne forordning, tilføyes. 

8) Vedlegg VII, som fastsatt i vedlegg III til denne forordning, tilføyes. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG V 

GJENNOMFØRINGSREGLER FOR AKTIVERBARE GEODATATJENESTER 

DEL A 

Skrivekonvensjoner 

I likhet med forordning (EF) nr. 1205/2008 benyttes følgende skrivekonvensjoner for metadata for geodatatjenester. 

Dersom det angis i beskrivelsen av metadataelementene, skal verdidomenene benyttes med multiplisiteten som angis i de 

relevante tabellene. Hver verdi for et bestemt domene defineres ved 

— et identifikasjonsnummer, 

— et tekstnavn for mennesker, som kan oversettes til de ulike fellesskapsspråkene, 

— et språknøytralt navn for datamaskiner (verdien uttrykt i parentes), 

— en valgfri beskrivelse eller definisjon. 

Tabellen inneholder følgende opplysninger: 

— første kolonne inneholder henvisningen til det nummeret i vedlegget der metadataelementet eller gruppen av metadata-

elementer defineres, 

— annen kolonne inneholder navnet på metadataelementet eller gruppen av metadataelementer, 

— i tredje kolonne angis multiplisiteten til et metadataelement. Uttrykket for multiplisitet følger UML-betegnelsene (UML, 

unified modelling language) for multiplisitet, der 

— N betyr at det skal være bare N forekomster av dette metadataelementet i et resultatsett, 

— 1..* betyr at det skal være minst én forekomst av dette elementet i et resultatsett, 

— 0..1 angir at forekomsten av metadataelementet i et resultatsett er betinget, men at det kan forekomme bare én gang, 

— 0..* angir at forekomsten av metadataelementet i et resultatsett er betinget, men at metadataelementet kan forekomme 

én eller flere ganger, 

— når multiplisiteten er 0..1 eller 0..*, definerer vilkåret når metadataelementene er obligatoriske, 

— fjerde kolonne inneholder et vilkår dersom multiplisiteten til elementet ikke gjelder for alle typer ressurser. Under andre 

omstendigheter er alle elementene obligatoriske. 

DEL B 

Metadataelementet «kategori» 

1. Kategori 

Dette er en angivelse av geodatatjenestens status med hensyn til aktiverbarhet. 

Verdidomenet for dette metadataelementet er følgende: 

1.1. Aktiverbar (invocable) 

Geodatatjenesten er en aktiverbar geodatatjeneste. 

1.2. Samvirkende (interoperable) 

Den aktiverbare geodatatjenesten er en samvirkende geodatatjeneste. 
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1.3. Harmonisert (harmonised) 

Den samvirkende geodatatjenesten er en harmonisert geodatatjeneste. 

DEL C 

Instrukser for metadataelementenes multiplisitet og vilkår 

De nye metadataene som beskriver geodatatjenesten skal omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer 

som angis i tabell 1. 

Disse metadataelementene eller gruppene av metadataelementer skal være i samsvar med den forventede multiplisiteten og de 

tilknyttede vilkårene i tabell 1. 

Når det ikke er uttrykt noe vilkår i tilknytning til et bestemt metadataelement, skal dette elementet være obligatorisk. 

Tabell 1 

Metadata for aktiverbare geodatatjenester 

Henvisning Nye metadataelementer Multiplisitet Vilkår 

1 Kategori 0..1 obligatorisk for aktiverbare geodatatjenester 

DEL D 

Ytterligere krav til metadata fastsatt i forordning (EF) nr. 1205/2008 

1. Ressursadresse 

Metadataelementet «ressursadresse» som angis i forordning (EF) nr. 1205/2008, skal dessuten omfatte alle tilgangspunkter 

fra leverandøren av geodatatjenester, og disse tilgangspunktene skal være entydig identifisert som sådanne. 

2. Spesifikasjon 

Metadataelementet «spesifikasjon» som angis i forordning (EF) nr. 1205/2008, skal dessuten vise til eller omfatte tekniske 

spesifikasjoner (for eksempel tekniske retningslinjer for INSPIRE, men ikke bare disse), som den aktiverbare 

geodatatjenesten er i fullt samsvar med, og levere alle nødvendige tekniske elementer (lesbare og, dersom det er relevant, 

maskinlesbare) som gjør det mulig å aktivere tjenesten.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VI 

GJENNOMFØRINGSREGLER FOR SAMVRIRKING AV AKTIVERBARE GEODATATJENESTER 

DEL A 

Ytterligere krav til metadata fastsatt i forordning (EF) nr. 1205/2008 

1. Vilkår for tilgang og bruk 

De tekniske restriksjonene som gjelder for tilgang til og bruk av geodatatjenesten skal dokumenteres i metadata-

elementet «BEGRENSNING KNYTTET TIL TILGANG OG BRUK» angitt i forordning (EF) nr. 1205/2008. 

2. Ansvarlig part 

Den ansvarlige parten som angis i forordning (EF) nr. 1205/2008, skal minst beskrive den ansvarlige forvalter-

organisasjonen, som tilsvarer den ansvarlige partens funksjon angitt i forordning (EF) nr.  1205/2008. 

DEL B 

Metadataelementer 

3. Identifikator for koordinatreferansesystemer 

Dersom det er relevant, listen over koordinatreferansesystemer som støttes av geodatatjenesten. 

Hvert koordinatreferansesystem som støttes, skal uttrykkes ved hjelp av en identifikator. 

4. Tjenestekvalitet 

Det laveste nivået av tjenestekvalitet anslått av den ansvarlige parten for geodatatjenesten og som forventes å være 

gyldig i et tidsrom. 

4.1. Kriterier 

Kriteriene som målingene bygger på. 

Verdidomenet for dette metadataelementet er følgende: 

4.1.1. Tilgjengelighet (availability) 

Beskriver prosentdelen av den tiden tjenesten er tilgjengelig. 

4.1.2. Ytelse (performance) 

Beskriver hvor raskt en forespørsel til geodatatjenesten kan etterkommes. 

4.1.3. Kapasitet (capacity) 

Beskriver største antall samtidige forespørsler som kan etterkommes med den angitte ytelsen. 

4.2. Måling 

4.2.1. Beskrivelse 

Beskriver målingen for hvert kriterium. 

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst. 
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4.2.2. Verdi (value) 

Beskriver verdien av målingen for hvert kriterium. 

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst. 

4.2.3. Enhet (unit) 

Beskriver måleenheten for hvert kriterium. 

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst. 

DEL C 

Instrukser for metadataelementenes multiplisitet og vilkår 

Metadataene som beskriver en samvirkende geodatatjeneste, skal omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadata-

elementer som angis i tabell 1. 

Disse metadataelementene eller gruppene av metadataelementer skal være i samsvar med den forventede multiplisiteten og de 

tilknyttede vilkårene i tabell 1. 

Når det ikke er uttrykt noe vilkår i tilknytning til et bestemt metadataelement, skal dette elementet være obligatorisk. 

Tabell 1 

Metadata for samvirkende geodatatjenester 

Henvisning Nye metadataelementer Multiplisitet Vilkår 

1 Identifikator for koordinatreferansesystemer 1..* Obligatorisk dersom det er relevant 

2 Tjenestekvalitet 3..*»  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG VII 

GJENNOMFØRINGSREGLER FOR HARMONISERING AV SAMVIRKENDE GEODATATJENESTER 

DEL A 

Kjennetegn 

1. Tjenestekvalitet 

For en harmonisert geodatatjeneste skal sannsynligheten for tilgjengelighet være 98 % av tiden. 

2. Koding av utdata 

En harmonisert geodatatjeneste som returnerer geografiske objekter som faller inn under virkeområdet for direktiv 

2007/2/EF, skal kode disse geografiske objektene i henhold til denne forordning. 

DEL B 

Metadataelementer 

3. Metadata for aktivering 

Metadataelementet for aktivering dokumenterer den harmoniserte geodatatjenestens grensesnitt og angir sluttpunktene som 

muliggjør kommunikasjon fra maskin til maskin. 

DEL C 

Instrukser for metadataelementenes multiplisitet og vilkår 

Metadata for harmoniserte geodatatjenester skal omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer som 

angis i tabell 1. 

Disse metadataelementene eller gruppene av metadataelementer skal være i samsvar med den forventede multiplisiteten og de 

tilknyttede vilkårene i tabell 1. 

Når det ikke er uttrykt noe vilkår i tilknytning til et bestemt metadataelement, skal dette elementet være obligatorisk. 

Tabell 1 

Metadata for harmoniserte geodatatjenester 

Henvisning Nye metadataelementer Multiplisitet Vilkår 

1 Metadata for aktivering 1..*  

DEL D 

Operasjoner 

1. Liste over operasjoner 

En harmonisert geodatatjeneste skal sørge for gjennomføring av operasjonen angitt i tabell 2.  
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Tabell 2 

Operasjoner for harmoniserte geodatatjenester 

Operasjon Funksjon 

Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste Gir all nødvendig informasjon om tjenesten og beskriver 

hva tjenesten tilbyr 

2. Operasjonen «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» 

2.1. Forespørselen «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» 

2.1.1. Parametrer for forespørselen «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» 

Parameteren for forespørselen «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» angir det naturlige språket for innholdet 

i svaret på «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste». 

2.2. Svaret på «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» 

Svaret på forespørselen «Hent metadata om harmonisert geodatatjeneste» skal inneholde følgende parametersett: 

— metadata om harmonisert geodatatjeneste, 

— metadata om operasjoner, 

— språk. 

2.2.1. Parametrer for metadata om harmonisert geodatatjeneste 

Parametrene for metadata om harmonisert geodatatjeneste skal minst inneholde de INSPIRE-metadataelementene for 

den harmoniserte geodatatjenesten som angis i denne forordning, og i forordning (EF) nr. 1205/2008. 

2.2.2. Parametrer for metadata om operasjoner 

Parameteren for metadata om operasjoner gir metadata om den harmoniserte geodatatjenestens operasjoner. Den skal 

minst beskrive hver operasjon, herunder minst en beskrivelse av de utvekslede dataene og nettadressen. 

2.2.3. Parameteren for språk 

Det skal angis to språkparametrer: 

— parameteren for svarspråk, som angir hvilket naturlig språk som benyttes i parametrene for svar på «Hent metadata 

om harmonisert geodatatjeneste», 

— parameteren for støttede språk, som inneholder listen over de naturlige språkene som støttes av den harmoniserte 

geodatatjenesten.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1480 

av 28. august 2015 

om endring av flere vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 

2008/50/EF om fastsettelse av regler for referansemetoder, datavalidering og plassering av 

prøvetakingspunkter for vurdering av kvaliteten på omgivelsesluft(*) 

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 4 nr. 15, 

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. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 15 i direktiv 2004/107/EF, endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 219/2009/EF(3), gis Kommisjonen myndighet til å endre visse bestemmelser i vedlegg IV og V. 

2) I vedlegg IV til direktiv 2004/107/EF fastsettes datakvalitetsmålsettinger som må ajourføres for å skape større klarhet. 

3) I vedlegg V til direktiv 2004/107/EF fastsettes referansemetodene for vurdering av konsentrasjoner, og disse metodene 

bør ajourføres for å gjenspeile utviklingen i de relevante standardene. 

4) I henhold til artikkel 28 nr. 1 i direktiv 2008/50/EF gis Kommisjonen myndighet til å endre visse bestemmelser i 

vedlegg I, III, VI og IX. 

5) I avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2008/50/EF fastsettes kriterier for kvalitetssikring av vurderinger av kvaliteten på 

omgivelsesluft, som må presiseres og suppleres samtidig som det tas hensyn til kvalitetssikringsprogrammene som 

organiseres av Kommisjonens felles forskningssenter, og det innføres en forpliktelse til å gjennomgå kvalitets-

kontrollsystemet for å sikre at overvåkingsinnretningene hele tiden er nøyaktige. 

6) I avsnitt C og D i vedlegg III til direktiv 2008/50/EF fastsettes kriterier for plasseringen av prøvetakingspunkter, som 

må presiseres og suppleres på bakgrunn av erfaringene med gjennomføringen av direktivet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 29.8.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 53. 

(1) EUT L 23 av 26.1.2005, s. 3. 

(2) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 av 11. mars 2009 om tilpasning til rådsbeslutning 1999/468/EF av visse rettsakter 

som er omfattet av framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 251, med hensyn til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

Tilpasning til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll – del to (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109). 

2018/EØS/76/67 
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7) I avsnitt A i vedlegg VI til direktiv 2008/50/EF fastsettes referansemetoden for måling av visse forurensende stoffer, 

som må tilpasses på bakgrunn av erfaringene med gjennomføringen av direktivet, samtidig som det tas hensyn til de 

nyeste standardene for prøvetaking og måling av partikler. 

8) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Luftkvalitetskomiteen — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV og V til direktiv 2004/107/EF endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Vedlegg I, III, VI og IX til direktiv 2008/50/EF endres i samsvar med vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 3 

Bestemmelsene i dette direktiv bør leses i sammenheng med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008(2), særlig med hensyn til akkreditering av samsvarsvurderingsorganer, og innfører ingen avvik eller unntak fra 

ovennevnte forordning. 

Artikkel 4 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 5 

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

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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Artikkel 6 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I direktiv 2004/107/EF gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt I i vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Tabellen skal lyde: 

 «Benzo(a)pyren 
Arsen, kadmium og 

nikkel 

Andre polysykliske 

aromatiske 

hydrokarboner enn 

benzo(a)pyren, 

totalt gassformig 

kvikksølv 

Total avsetning 

— Usikkerhet     

Faste og veiledende målinger 50 % 40 % 50 % 70 % 

Modellberegning 60 % 60 % 60 % 60 % 

— Minstekrav til dataregistrering 90 % 90 % 90 % 90 % 

— Minstekrav til tidsdekning     

Faste målinger(1) 33 % 50 %   

Veiledende målinger(1)(2) 14 % 14 % 14 % 33 % 

(1) Fordelt over året for å gi et representativt bilde av varierende klima og menneskelig virksomhet. 

(2) Veiledende målinger er målinger som foretas med redusert regelmessighet, men som oppfyller de øvrige datakvalitets-

målsettingene.» 

b) I tredje ledd utgår følgende punktum: 

«Prøvetaking i et helt døgn tilrådes også for måling av konsentrasjoner av arsen, kadmium og nikkel.» 

c) Etter tredje ledd skal ny tekst lyde: 

«Bestemmelsene om enkeltprøver i forrige ledd får anvendelse også på arsen, kadmium, nikkel og totalt gassformig 

kvikksølv. Delprøvetaking av PM10-filtre for metaller for påfølgende analyse er tillatt, forutsatt at det er dokumentert at 

delprøven er representativ for helheten, og at påvisningsfølsomheten ikke påvirkes negativt sammenlignet med de 

relevante datakvalitetsmålsettingene. Ukentlig prøvetaking tillates som et alternativ til daglig prøvetaking for metaller i 

PM10, forutsatt at kjennetegnene for innsamlingen ikke påvirkes negativt.» 

2) Avsnitt I–IV i vedlegg V skal lyde: 

«I. Referansemetode for prøvetaking og analyse av arsen, kadmium og nikkel i omgivelsesluften 

Referansemetoden for prøvetaking av arsen, kadmium og nikkel i omgivelsesluften er beskrevet i EN 12341:2014. 

Referansemetoden for måling av arsen, kadmium og nikkel i omgivelsesluften er beskrevet i EN 14902:2005 

«Luftundersøkelse i uteluft – Standardmetode for måling av Pd, Cd, As og Ni i PM10-fraksjonen av svevestøv». 

En medlemsstat kan også benytte enhver annen metode dersom den kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som 

ovennevnte metode.  
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II. Referansemetode for prøvetaking og analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluften 

Referansemetoden for prøvetaking av polysykliske aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluften er beskrevet i EN 

12341:2014. Referansemetoden for måling av benzo(a)pyren i omgivelsesluften er beskrevet i EN 15549:2008 

«Luftundersøkelse – Standardmetode for måling av benzo(a)pyren i uteluft». I påvente av en standardmetode fra CEN 

for de andre polysykliske aromatiske hydrokarbonene nevnt i artikkel 4 nr. 8, kan medlemsstatene bruke nasjonale 

standardmetoder eller ISO-metoder som ISO standard 12884. 

En medlemsstat kan også benytte enhver annen metode dersom den kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som 

ovennevnte metode. 

III. Referansemetode for prøvetaking og analyse av kvikksølv i omgivelsesluften 

Referansemetoden for måling av konsentrasjoner av totalt gassformig kvikksølv i omgivelsesluften er beskrevet i EN 

15852:2010 «Luftundersøkelse – Uteluft – Standardmetode for bestemmelsen av totalt kvikksølv i gassform». 

En medlemsstat kan også benytte enhver annen metode dersom den kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som 

ovennevnte metode. 

IV. Referansemetode for prøvetaking og analyse av avsetning av arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske 

aromatiske hydrokarboner 

Referansemetoden for bestemmelse av avsetning av arsen, kadmium og nikkel er beskrevet i EN 15841:2009 

«Luftundersøkelse – Uteluft – Bestemmelse av atmosfærisk avsetning av arsen, kadmium, bly og nikkel». 

Referansemetoden for bestemmelse av avsetning av kvikksølv er beskrevet i EN 15853:2010 «Luftundersøkelse – 

Uteluft – Standardmetode for bestemmelse av kvikksølvavsetning». 

Referansemetoden for bestemmelse av avsetning av benzo(a)pyren og de andre polysykliske hydrokarbonene nevnt i 

artikkel 4 nr. 8 er beskrevet i EN 15980:2011 «Luftundersøkelse – Bestemmelse av benzo[a]antracen, 

benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen og indeno[1,2,3-

cd]pyren i nedbør».» 

 __________  
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VEDLEGG II 

I direktiv 2008/50/EF gjøres følgende endringer: 

1) Avsnitt C i vedlegg I skal lyde: 

«C. Kvalitetssikring av vurderinger av kvaliteten på omgivelsesluft: datavalidering 

1. For å sikre nøyaktige målinger og oppfyllelse av datakvalitetsmålene fastsatt i avsnitt A skal vedkommende 

myndigheter og organer som er utpekt i henhold til artikkel 3, sørge for følgende: 

i) At alle målinger som foretas i forbindelse med vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til 

artikkel 6 og 9, kan spores i samsvar med kravene fastsatt i de harmoniserte standardene for prøvings- og 

kalibreringslaboratorier. 

ii) At institusjoner som driver nettverk og enkeltstasjoner, har et anerkjent system for kvalitetssikring og  

-kontroll som omfatter regelmessig vedlikehold for å sikre at måleutstyret hele tiden er nøyaktig. Det 

relevante nasjonale referanselaboratoriet skal ved behov og minst hvert femte år gjennomgå kvalitetssik-

ringssystemet. 

iii) At det opprettes en framgangsmåte for kvalitetssikring og -kontroll av innsamling og rapportering av data, og 

at institusjoner som har fått denne oppgaven, deltar aktivt i de tilsvarende kvalitetssikringsprogrammene for 

Unionen. 

iv) At de nasjonale referanselaboratoriene utpekes av vedkommende myndighet eller organ som er utpekt i 

henhold til artikkel 3, og at de er akkreditert for referansemetodene nevnt i vedlegg VI, i det minste for 

forurensende stoffer som forekommer i konsentrasjoner som er høyere enn den nedre vurderingsterskelen, i 

samsvar med den relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, som det er 

offentliggjort en henvisning til i Den europeiske unions tidende i henhold til artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn. Disse laboratoriene skal også 

være ansvarlige for samordningen på medlemsstatens territorium av unionsprogrammene for kvalitetssikring 

som skal organiseres av Kommisjonens felles forskningssenter, og skal også være ansvarlige for 

samordningen på nasjonalt plan av riktig bruk av referansemetoder og påvisningen av likeverdighet for andre 

metoder enn referansemetoder. Nasjonale referanselaboratorier som organiserer sammenlignende 

undersøkelser på nasjonalt plan, bør også være akkreditert i samsvar med den relevante harmoniserte 

standarden for egnethetsprøving. 

v) At de nasjonale referanselaboratoriene minst hvert tredje år deltar i Unionens kvalitetssikringsprogrammer, 

som organiseres av Kommisjonens felles forskningssenter. Dersom resultatet av denne deltakingen ikke er 

tilfredsstillende, bør det nasjonale laboratoriet, neste gang det deltar i en sammenlignende undersøkelse, 

dokumentere at det er truffet tilfredsstillende utbedringstiltak, og framlegge en rapport for Det felles 

forskningssenter om disse. 

vi) At de nasjonale referanselaboratoriene støtter arbeidet som utføres av Det europeiske nett av nasjonale 

referanselaboratorier som er opprettet av Kommisjonen. 

2. Alle data som rapporteres i henhold til artikkel 27, skal anses som validerte, unntatt data som er merket som 

midlertidige.» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt C gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 første og annet strekpunkt skal lyde: 

«—  luften skal kunne strømme fritt rundt prøvetakingssonden på innløpet (som hovedregel i en bue på minst 270° 

eller 180° for prøvetakingspunkter ved byggelinjen), og ingen hindringer som kan påvirke luftstrømmingen, 

bør finnes i nærheten av innløpet (dette bør vanligvis være plassert noen meter vekk fra bygninger, balkonger, 

trær og andre hindringer, og minst 0,5 m fra nærmeste bygning dersom prøvetakingspunkter skal være 

representative for luftkvaliteten ved byggelinjen),  
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—  som hovedregel bør prøvetakingssonden på innløpet plasseres mellom 1,5 m (pustesonen) og 4 m over 

bakken. Høyere plassering kan også være hensiktsmessig dersom stasjonen er representativ for et stort 

område, og eventuelle avvik bør dokumenteres fullt ut,» 

ii) Nr. 1 femte strekpunkt skal lyde: 

«—  for alle forurensende stoffer gjelder at prøvetakingsutstyr for måling av trafikkforurensning skal ligge minst 

25 m fra kanten av store veikryss og høyst 10 m fra fortauskanten. Et «stort veikryss» er i denne forbindelse 

et veikryss som avbryter trafikkflyten og medfører utslipp (stopp og start) som er forskjellig fra resten av 

veien.» 

iii) Nytt ledd skal lyde: 

«Eventuelle avvik fra kriteriene i dette avsnitt skal dokumenteres fullt ut etter framgangsmåtene beskrevet i  

avsnitt D.» 

b) Avsnitt D skal lyde: 

«D. Dokumentasjon og gjennomgåelse av valg av målesteder 

Vedkommende myndighet med ansvar for vurdering av luftkvaliteten skal, for alle soner og tettbebyggelser, fullt 

ut dokumentere framgangsmåten for valg av målesteder og registrere opplysninger til støtte for nettutformingen 

og valget av plassering for alle målesteder. Dokumentasjonen skal omfatte fotografier av området rundt 

målestedene med angivelse av kompassretning samt detaljerte kart. Dersom utfyllende metoder brukes i en sone 

eller tettbebyggelse, skal dokumentasjonen omfatte opplysninger om disse metodene og opplysninger om hvordan 

kriteriene i artikkel 7 nr. 3 er oppfylt. Dokumentasjonen skal ajourføres etter behov og gjennomgås minst hvert 

femte år for å sikre at utvelgingskriteriene, nettutformingen og valget av målested forblir gyldige og optimale. 

Dokumentasjonen skal framlegges for Kommisjonen innen tre måneder etter anmodning om dette.» 

3) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Avsnitt A skal lyde: 

«A. Referansemetoder for vurdering av konsentrasjoner av svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, 

partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen, karbonmonoksid og ozon 

1. Referansemetode for måling av svoveldioksid 

Referansemetoden for måling av svoveldioksid er beskrevet i EN 14212:2012 «Luftundersøkelse – Uteluft – 

Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av svoveldioksid ved UV-fluorescens». 

2. Referansemetode for måling av nitrogendioksid og nitrogenoksider 

Referansemetoden for måling av nitrogendioksid og nitrogenoksider er beskrevet i EN 14211:2012 

«Luftundersøkelse – Uteluft – Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av nitrogendioksid og 

nitrogenmonoksid ved kjemiluminescens». 

3. Referansemetode for prøvetaking og måling av bly – uendret 

4. Referansemetode for prøvetaking og måling av PM10 

Referansemetoden for prøvetaking og måling av PM10 er beskrevet i EN 12341:2014 «Luftundersøkelse – 

Uteluft – Gravimetrisk referansemetode for bestemmelse av PM10 og PM2,5 massefraksjon av svevestøv i 

uteluft». 

5. Referansemetode for prøvetaking og måling av PM2,5 

Referansemetoden for prøvetaking og måling av PM2,5 er beskrevet i EN 12341:2014 «Luftundersøkelse – 

Uteluft – Gravimetrisk referansemetode for bestemmelse av PM10 og PM2,5 massefraksjon av svevestøv i 

uteluft». 
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6. Referansemetode for prøvetaking og måling av benzen – uendret 

7. Referansemetode for måling av karbonmonoksid 

Referansemetoden for måling av karbonmonoksid er beskrevet i EN 14626:2012 «Luftundersøkelse – Uteluft 

– Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av karbonmonoksid ved bruk av ikke-dispersiv infrarød 

spektroskopi». 

8. Referansemetode for måling av ozon 

Referansemetoden for måling av ozon er beskrevet i EN 14625:2012 «Luftundersøkelse – Uteluft – 

Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av ozon i uteluft ved bruk av UV-fotometri».» 

b) Avsnitt D oppheves. 

c) Avsnitt E skal lyde: 

«Når det skal påvises at utstyr oppfyller ytelseskravene for de referansemetodene som er angitt i avsnitt A i dette 

vedlegg, skal vedkommende myndigheter og organer utpekt i henhold til artikkel 3 godta prøvingsrapporter utarbeidet i 

andre medlemsstater, forutsatt at prøvingslaboratoriene er akkrediterte i samsvar med den relevante harmoniserte 

standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier. 

De detaljerte prøvingsrapportene og alle prøvingsresultater skal være tilgjengelige for andre vedkommende 

myndigheter eller deres utpekte organer. Prøvingsrapporter skal vise at utstyret oppfyller alle ytelseskrav, herunder når 

visse miljømessige og lokale forhold er spesifikke for en medlemsstat og ikke tilsvarer forholdene for hvilke utstyret ble 

prøvd og typegodkjent i en annen medlemsstat.» 

4) Avsnitt A i vedlegg IX skal lyde: 

«A. Minste antall prøvetakingspunkter for faste målinger av konsentrasjoner av ozon 

Minste antall prøvetakingspunkter for faste kontinuerlige målinger med sikte på å vurdere om målverdier, langsiktige 

mål og informasjons- og alarmterskler nås i tilfeller der kontinuerlig måling er eneste informasjonskilde. 

Befolkning (× 1 000) Tettbebyggelse(1) Andre soner(1) Bakgrunnsnivå i landdistrikter 

< 250  1 Én stasjon per 50 000 km2 

som en gjennomsnittlig 

tetthet for alle soner per 

stat(2) 

< 500 1 2 

< 1 000 2 2 

< 1 500 3 3 

< 2 000 3 4 

< 2 750 4 5 

< 3 750 5 6 

> 3 750 Én ekstra stasjon per 2 

millioner innbyggere 

Én ekstra stasjon per 2 

millioner innbyggere 

(1) Minst én stasjon i områdene der det er sannsynlig at befolkningen vil bli eksponert for de høyeste konsentrasjonene av ozon. I 

tettbebyggelser skal minst 50 % av stasjonene plasseres i forsteder. 

(2) Det anbefales én stasjon per 25 000 km2 i terreng med kompliserte topografiske forhold.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. desember 2014 

om fastsettelse av formatet for overføring av opplysningene nevnt i artikkel 21 nr. 3 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer 

[meddelt under dokument K(2014) 9334] 

(2014/895/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EF av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med 

farlige stoffer og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF(1), særlig artikkel 21 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ifølge artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2012/18/EU skal medlemsstatene gi Kommisjonen opplysninger om virksomheter som 

omfattes av nevnte direktiv, ved hjelp av en særlig rapporteringsblankett. 

2) Rapporteringsblanketten bør gjøre det mulig for medlemsstatene å formidle ensartede opplysninger for å gjøre 

opplysningene så anvendelige og sammenlignbare som mulig med minst mulig administrativ byrde for medlems-

statene, samtidig som man respekterer kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(2) om opprettelse av 

en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 96/82/EF(3) – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen de opplysningene som angis i artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2012/18/EU, i det 

rapporteringsformatet som er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Eksisterende opplysninger i databasen vil revideres innen 31. desember 2016. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 54. 

(1) EUT L 197 av 24.7.2012, s.1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13). 

2018/EØS/76/68 
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VEDLEGG 

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 21 NR. 3 I DIREKTIV 2012/18/EU 

Alle felter merket med stjerne er obligatoriske.  

Fortrolige opplysninger skal merkes som slike, og for hver type data angis årsaken til avslag i samsvar med artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(1).  

1. Del 1 – Europakommisjonens autentiseringssystem (ECAS)  

Av sikkerhetshensyn får brukerne i medlemsstatene bare tilgang til eSPIRS ved først å registrere seg i ECAS, 

Europakommisjonens autentiseringssystem, med følgende obligatoriske brukeropplysninger: 

a) Navn*: Brukerens fornavn 

b) Etternavn*: Brukerens etternavn 

c) E-post*: Brukerens e-postadresse 

d) Brukerens rolle*: Nasjonal rapportør (NR) eller nasjonal administrator (NA) 

Når brukeren er autentisert, omdirigeres vedkommende til MINERVA-portalen hos Kontoret for farer ved storulykker, for 

tilgang til databasen eSPIRS. Brukerrettighetene til eSPIRS-databasen gis i samsvar med brukerens rolle. 

2.  Del 2 – Opplysninger som skal rapporteres i eSPIRS 

Brukeren skal gi opplysningene oppført nedenfor enten ved hjelp av en nettbasert rapporteringsblankett som gjør det 

mulig å importere data for hver virksomhet enkeltvis, eller et nasjonalt eksporteringsverktøy som bruker en eSPIRS' 

XML-mal for automatisk import i eSPIRS av opplysningene fra den eller de nasjonale/regionale/lokale 

virksomhetsdatabasene. 

2.1.  Vedkommende rapporterende myndighet 

a) Navn*: Vedkommende rapporterende myndighets offisielle navn 

b) Adresse*: Navnet på gaten der vedkommende rapporterende myndighet holder til 

c) Sted*: Sted eller by der vedkommende rapporterende myndighet holder til 

d) Postnummer*: Postnummeret til stedet der vedkommende rapporterende myndighet holder til 

e) Stat*: Staten der vedkommende rapporterende myndighet holder til 

f) Kommentarer: Eventuelle kommentarer som brukeren ønsker å tilføye om vedkommende rapporterende myndighet 

2.2. Virksomhetens navn og aktiviteter 

a) Seveso-status*: [Ifølge Seveso III er det to nivåer av virksomheter: virksomhet på høyere nivå og lavere nivå] 

b) Navn*: Navn på Seveso-virksomhet som er rapportert i eSPIRS 

c) Morselskap: Virksomhetens holdingselskap/morselskap 

d) Personlig kode: Kode som brukeren kan taste inn dersom vedkommende vil fortsette å bruke det gamle kodesystemet 

i eSPIRS 

e) Industritype og/eller NACE-kode*: Når en virksomhet omfattes av flere enn én SPIRS- og/eller NACE-kode, skal det 

skilles mellom hovedaktivitet og sekundære aktiviteter.  

1) Industritypen angis i samsvar med SPIRS-kodene ifølge Seveso: 

1) Landbruk 

2) Fritids- og sportsaktiviteter (f.eks. skøytebaner) 

3) Gruvedrift (avgangsmasse og fysisk-kjemiske prosesser)  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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4) Bearbeiding av metaller 

5) Bearbeiding av jernholdige metaller (støperier, smelting osv.) 

6) Bearbeiding av ikke-jernholdige metaller (støperier, smelting osv.) 

7) Bearbeiding av metaller ved bruk av elektrolytiske eller kjemiske prosesser 

8) Petrokjemiske raffinerier /oljeraffinerier 

9) Produksjon, forsyning og distribusjon av elektrisk kraft 

10) Lagring av brennstoff (herunder oppvarming, detaljsalg osv.) 

11) Produksjon, tilintetgjøring og lagring av sprengstoffer 

12) Produksjon og lagring av fyrverkeri 

13) Produksjon, tapping og bulkdistribusjon av LPG 

14) LPG-lagring 

15) Lagring og distribusjon av LNG 

16) Engros- og detaljlagring og -distribusjon (unntatt LPG) 

17) Produksjon og lagring av pesticider, biocider og soppdrepende midler 

18) Produksjon og lagring av gjødsel 

19) Produksjon av legemidler 

20) Lagring, behandling og sluttbehandling av avfall 

21) Vann og kloakk (oppsamling, forsyning, behandling) 

22) Kjemiske anlegg 

23) Produksjon av organiske basiskjemikalier 

24) Produksjon av plast og gummi 

25) Produksjon av papirmasse og papir 

26) Behandling av trevirke og møbler 

27) Produksjon og behandling av tekstiler 

28) Produksjon av næringsmidler og drikker 

29) Alminnelig ingeniørvirksomhet, produksjon og montering 

30) Bygging, opphogging og reparasjon av skip 

31) Bygge- og anleggsvirksomhet 

32) Keramikk (teglstein, leirvarer, glass, sement osv.) 

33) Produksjon av glass 

34) Produksjon av sement, kalkstein og gips 

35) Elektronikk og elektroteknikk 

36) Håndterings- og transportsentre (havner, lufthavner, oppstillingsplasser for lastebiler, rangerstasjoner osv.) 

37) Medisin, forskning, utdanning (herunder sykehus, universiteter osv.) 

38) Generell produksjon av kjemikalier (som ikke er spesifisert andre steder på listen) 

39) Annen aktivitet (som ikke er spesifisert andre steder på listen) 
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2) NACE-kode: NACE er den europeiske standarden for næringsgruppering, som består av en sekssifret kode. 

Brukeren kan velge å knytte Seveso-virksomheten til dette klassifiseringssystemet ved å vise til de fire første 

sifrene i tillegg til eller i stedet for SPIRS-kodene.  

f) Lenke til nettstedet og ytterligere opplysninger om virksomheten* 

g) ID for E-PRTR : Dersom virksomheten helt eller delvis omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 166/2006(1), angis det nasjonale entydige identifikasjonsnummeret som brukes ved rapportering om virksomheten 

i henhold til nevnte forordning samt en lenke til det relevante nettstedet.  

h) ID for IED (for data fra og med 2016): Dersom virksomheten helt eller delvis omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU(2) (http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/legislation.htm), angis det 

nasjonale entydige identifikasjonsnummeret som brukes ved rapportering om virksomheten i forbindelse med nevnte 

direktiv samt en lenke til det relevante nettstedet. 

i) Merknader om virksomheten: Eventuelle merknader som brukeren ønsker å tilføye om virksomheten det rapporteres 

om 

2.3. Virksomhetens beliggenhet* fullstendig adresse eller bredde- og lengdegradskoordinater 

a) Adresse*: Gatenavn, husnummer og by der virksomheten ligger 

b) Breddegrad*: Virksomhetens breddegradskoordinater (dersom det ikke er oppgitt noen adresse) 

c) Lengdegrad*: Virksomhetens lengdegradskoordinater (dersom det ikke er oppgitt noen adresse) 

d) Merknader om adressen: Eventuelle merknader som brukeren ønsker å tilføye om virksomhetens adresse 

2.4. Stoffer som virksomheten benytter  

a) Stoff (ifølge Seveso III): Vanlig navn, generisk navn eller fareklasse 

b) CAS-nummer: Et CAS-registreringsnummer er en entydig numerisk identifikator som er tildelt ett enkelt stoff, uten 

noen kjemisk betydning og knyttet til en rekke opplysninger om et bestemt kjemisk stoff. Det kan inneholde opptil 10 

sifre, som er delt inn med bindestrek i tre grupper. (http://www.cas.org/content/chemical-substances) 

c) Mengde: Mengde av stoffet i tonn 

d) Fysiske egenskaper: Stoffets lagringsforhold, som form (fast form, væske, gass), kornethet (pulver, pelleter osv.), 

trykk, temperatur osv. 

e) Merknader om stoffet: Eventuelle merknader som brukeren ønsker å tilføye om stoffene som benyttes i virksomheten 

og som rapporteres 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende 

stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/legislation.htm


15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/399 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. desember 2014 

om fastsettelse av formatet for overføring av opplysninger fra medlemsstatene om gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer 

[meddelt under dokument K(2014) 9335] 

(2014/896/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EF av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med 

farlige stoffer og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF(1), særlig artikkel 21 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger:  

1) Ifølge artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2012/18/EU skal medlemsstatene innen 30. september 2019 og deretter hvert fjerde år 

utarbeide en rapport om gjennomføringen av nevnte direktiv. 

2) Kommisjonen har utarbeidet et spørreskjema for å angi nærmere hvilke opplysninger medlemsstatene skal gjøre 

tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av direktivet.  

3) Den første rapporteringsperioden bør dekke perioden mellom 1.  juni 2015, som er den dagen direktivet kommer 

til full anvendelse i medlemsstatene, og 31. desember 2018, for å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å vurdere 

de innsamlede opplysningene og framlegge dem for Kommisjonen innen 30.  september 2019. De etterfølgende 

fireårige rapporteringsperiodene vil dekke periodene mellom 1. januar i det første året og 31. desember i det 

fjerde året av rapporteringsperioden.  

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i rådsdirektiv 

96/82/EF(2) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal rapportere om gjennomføringen av direktiv 2012/18/EU i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i nevnte direktiv 

ved å besvare spørreskjemaet i vedlegget til denne beslutning(3). 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, 

s. 54. 

(1) EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1.  

(2) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13). 

(3) Finnes også på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/environment/seveso/  

2018/EØS/76/69 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/
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VEDLEGG 

SPØRRESKJEMA  

1. ALMINNELIGE OPPLYSNINGER 

1. Gi opplysninger om de vedkommende myndigheter som hovedsakelig har ansvaret for håndhevingen av direktiv 

2012/18/EU. Opplysningene bør minst omfatte kontaktopplysninger og hovedoppgaver (overvåking av sikkerhets-

rapporter, arealplanlegging, dominoeffekter, utarbeiding og gjennomføring av eksterne beredskapsplaner, tilsyn, 

opplysninger til offentligheten, sanksjoner). Dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer, kan det vises til den 

foregående rapporten.  

2. Angi når den seneste ajourføringen av opplysninger om virksomheter ble foretatt med henblikk på  innlegging i 

(e)SPIRS-databasen. 

2. DOMINOEFFEKTER (ARTIKKEL 9 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

Hvor mange grupper av virksomheter ble ved slutten av rapporteringsperioden identifisert, der risikoen for eller følgene 

av en storulykke kan være økt på grunn av deres geografiske beliggenhet og nærhet samt deres beholdning av farlige 

stoffer, i henhold til artikkel 9 i direktiv 2012/18/EU?  

3. SIKKERHETSRAPPORTER (ARTIKKEL 10 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Har alle virksomheter på høyere nivå som var omfattet krav til en sikkerhetsrapport, framlagt en sikkerhetsrapport i 

løpet av rapporteringsperioden? Dersom ikke, hvor mange har ikke gjort det?  

2. Er alle sikkerhetsrapporter blitt ajourført i løpet av de fem foregående årene? Dersom ikke, hvor mange virksomheter 

på høyere nivå som var omfattet av disse kravene, har ikke ajourført sin sikkerhetsrapport? 

4. BEREDSKAPSPLANER (ARTIKKEL 12 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er det utarbeidet eksterne beredskapsplaner for alle virksomheter på høyere nivå som omfattes av dette kravet i 

rapporteringsperioden? Dersom ikke, hvor mange virksomheter på høyere nivå er det ikke utarbeidet beredskapsplaner 

for? 

2. For hvor mange av virksomhetene på høyere nivå har myndighetene bestemt at det ikke var nødvendig å utarbeide 

eksterne beredskapsplaner for i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2012/18/EU? 

3. Når svaret på spørsmål 4.2 er én eller flere, angis i hvert enkelt tilfelle vedkommende myndighets grunngitte 

beslutning. 

4. Er de eksterne beredskapsplanene blitt testet i løpet av de seneste tre årene for alle virksomheter på høyere nivå? 

Dersom ikke, i hvor mange tilfeller er den eksterne beredskapsplanen ikke blitt testet? 

5. Gi opplysninger om de viktigste ordningene for samråd med den berørte offentligheten om eksterne 

beredskapsplaner. 

6. Gi en kort beskrivelse av hvordan de eksterne beredskapsplanene er blitt testet (f.eks. deltester, fullstendige tester, 

tester som involverer beredskapstjenesten, teoretiske tester osv.). Angi de kriteriene som brukes for å vurdere om en 

ekstern beredskapsplan er tilstrekkelig. 

5. AREALPLANLEGGING (ARTIKKEL 13 OG 15 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er den berørte offentligheten i løpet av rapporteringsperioden blitt rådspurt om alle spesifikke enkeltprosjekter (nye 

virksomheter, vesentlige endringer av eksisterende virksomheter, nye prosjekter rundt eksisterende virksomheter), og 

er offentligheten blitt rådspurt om generelle planer eller programmer i tilknytning til nye virksomheter eller nye 

prosjekter rundt eksisterende virksomheter? Dersom ikke, gi et kort sammendrag av de viktigste årsakene til at 

offentligheten ikke ble rådspurt.  
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2. Valgfritt: Inneholder den nasjonale lovgivningen samordnede eller felles framgangsmåter for å oppfylle Seveso-

kravene til arealplanlegging og krav som følger av annen lovgivning, f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/92/EU(1) og 2001/42/EF(2)? 

6. INFORMASJON OM SIKKERHETSTILTAK (ARTIKKEL 14 I OG VEDLEGG V TIL DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. Er opplysninger om sikkerhetstiltak og riktig handlemåte i tilfelle av en storulykke aktivt gjort tilgjengelig for 

offentligheten i løpet av de fem seneste årene for alle virksomheter på høyere nivå? Dersom ikke, for hvor mange 

virksomheter på høyere nivå er dette ikke tilfelle? 

2. Angi av hvem (driftsansvarlig, myndigheter) og om mulig hvordan (for eksempel gjennom driftsansvarliges eller 

myndigheters brosjyrer, flygeblader, e-post, SMS) opplysningene i 6.1 er gjort tilgjengelig. 

3. Er opplysningene oppført i vedlegg V til direktiv 2012/18/EU permanent tilgjengelige for alle virksomheter, også 

elektronisk, og ajourføres de ved behov? Dersom ikke, angi hvor stor prosentdel av virksomhetene der dette ikke er 

tilfelle og hvilke tiltak som er truffet for å avhjelpe mangler.  

4. Angi hvem (driftsansvarlig, myndigheter) og om mulig hvordan (for eksempel gjennom driftsansvarliges eller 

myndigheters kunngjøringer og nettsteder) som sørger for at opplysningene i 6.3 er permanent tilgjengelige. 

5. I hvor mange virksomheter anses det ved utgangen av rapporteringsperioden å være en risiko for storulykker med 

virkninger over landegrensene? I hvor mange tilfeller har en mulig berørt medlemsstat fått relevante opplysninger?  

7. TILSYN (ARTIKKEL 20 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1.  På hvilket nivå eller hvilke nivåer er det utarbeidet tilsynsplaner? Er disse gjort offentlig tilgjengelig, eller har 

offentligheten fått elektronisk underretning om hvor det på anmodning gis nærmere opplysninger om tilsynsplanen? 

Valgfritt: Dersom de er tilgjengelige på internett, oppgi en lenke. 

2. Er det utarbeidet programmer for rutinemessig tilsyn, herunder hvor ofte besøk på stedet skal foretas, for alle 

virksomheter? Er datoen for forrige besøk på stedet eller en henvisning til hvor denne opplysningen finnes elektronisk, 

offentliggjort? Valgfritt: Dersom de er tilgjengelige på internett, oppgi en lenke.  

3. For hvor mange virksomheter på høyere nivå bygger tilsynsprogrammet på en systematisk vurdering av faren for en 

storulykke ved den berørte virksomheten, herunder hvor ofte det foretas besøk på stedet? Hvor mange er gjenstand for 

årlige besøk? 

4. For hvor mange virksomheter på lavere nivå bygger tilsynsprogrammet på en systematisk vurdering av faren for en 

storulykke ved den berørte virksomheten, herunder hvor ofte det foretas besøk på stedet? Hvor mange er gjenstand for 

besøk minst hvert tredje år? 

5. Inneholder nasjonal lovgivning eller administrative retningslinjer bestemmelser om tilsyn som er samordnet eller felles 

med tilsynene som utføres etter annet EU-regelverk (f.eks. under direktivet om industriutslipp (IED))? 

8. DRIFTSFORBUD, SANKSJONER OG ANDRE TVANGSMIDLER (ARTIKKEL 19 OG 28 I DIREKTIV 2012/18/EU) 

1. For hvor mange virksomheter er det nedlagt driftsforbud eller forbud mot idriftsetting i rapporteringsperioden? 

2. Hvor mange andre former for tvangstiltak er truffet i rapporteringsperioden? Angi de typene av tiltak som oftest 

brukes (f.eks. driftsforbud, administrative sanksjoner, sanksjoner eller andre tiltak). Angi en statistisk fordeling om 

mulig. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger (EUT L 26 av 28.1.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (EFT  

L 197 av 21.7.2001, s. 30). 
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9. KLAGEADGANG (ARTIKKEL 23 DIREKTIV 2012/18/EU) 

Forklar hvordan overholdelse av artikkel 23 i direktiv 2012/18/EU om klageadgang er sikret, og beskriv erfaringene med 

anvendelsen av nevnte artikkel i rapporteringsperioden.  

10. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER  

Valgfritt: Angi eventuelle ytterligere alminnelige opplysninger relatert til Seveso-direktivet, erfaringer med gjennom-

føringen, rapporter osv. som kan være av interesse og som kan deles med offentligheten, på følgende punkter:  

a) Erfaringer fra ulykker og hendelser for å unngå at de skjer igjen. 

b) IT-verktøyer som brukes til overvåking av gjennomføringen av direktivet og til datautveksling. 

c) Dersom det er relevant, tiltak av den typen som inngår i Seveso-direktivet (i form av melding om aktiviteter, krav til 

sikkerhetsstyring, sikkerhetsrapporter, informasjon til offentligheten, beredskapsplanlegging og tilsyn), som brukes på 

anlegg og aktiviteter som ikke omfattes av direktiv 2012/18/EU, for eksempel rørledninger, havner, rangerstasjoner, 

offshoreinstallasjoner, gassleting og gassutvinning osv. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2112 

av 23. november 2015 

om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av 

dataseriene som følge av revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer(1), særlig 

artikkel 11 nr. 2 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 295/2008 ble det fastsatt en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending og vurdering 

av europeisk statistikk over strukturen, virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til foretakene i Unionen. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(2) ble det opprettet en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA) for å imøtekomme Unionens behov for statistikk. 

3) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009(3) fastsettes dataseriene, fordelingen og betegnelsene for 

produkter som skal oversendes basert på CPA. 

4) Som en følge av ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014(4) er det nødvendig å tilpasse vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 251/2009 med hensyn til fordelingen og betegnelsene for visse produkter når det gjelder dataene 

som skal oversendes basert på CPA, for å bevare sammenlignbarhet og samsvar med standarder for produktgruppering 

som brukes internasjonalt. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 56. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter 

revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) (EUT L 86 av 31.3.2009, s. 170). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 

2018/EØS/76/70 
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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, 23. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 251/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 1, «TJENESTER», under «Fordeling etter virksomhet» og «Særlige aggregater» i tabell «Serie 1E» skal «HIT», 

«MHT», «MLT» og «LOT» lyde: 

«HIT Høyteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 21 + 26 + 30.3) 

MHT Mellomhøyteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5) 

MLT Mellomlavteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 18.2 + 19 + 22 +23 + 24+ 25-25.4 + 30.1 + 33) 

LOT Lavteknologisk produksjon (NACE Rev. 2 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5).» 

2.  I nr. 2, «INDUSTRI», under «Dekningsområde» i tabellene «Serie 2H», «Serie 2I», «Serie 2J» og «Serie 2K» erstattes 

«NACE Rev. 2, næringshovedområde B–E (unntatt NACE Rev. 2 næring 37, 38 og 39)» med «NACE Rev. 2, 

næringshovedområde B–D og næring 36». 

3.  I nr. 3, «HANDEL OG DISTRIBUSJON», under «Fordeling etter virksomhet» i tabellene «Serie 3E», «Serie 3F», «Serie 

3G», «Serie 3H», «Serie 3I», «Serie 3J» og «serie 3K» utgår «NACE Rev. 2 ettsifret nivå (næringshovedområde)». 

4.  I nr. 4, «BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET», under «Fordeling etter virksomhet» i tabell «Serie 4G» erstattes 

 «NACE Rev. 2, tresifret nivå (næringshovedgruppe) 

 NACE Rev. 2, tosifret nivå (næring) 

 NACE Rev. 2, ettsifret nivå (næringshovedområde)» 

 med 

 «NACE Rev. 2, tosifret nivå (næring) unntatt for kjennetegn 18 31 0 og 18 32 0 for næring 43 

 NACE Rev. 2, ettsifret nivå (næringshovedområde) unntatt for kjennetegn 18 31 0 og 18 32 0». 

5.  I nr. 8, «FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING», gjøres følgende endringer: 

a)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8A» erstattes «Drift av nettportaler» med «Nettportaltjenester» for 

produkt 63 12. 

b)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8A» erstattes «Reklamedesign og konseptutvikling» med 

«Konseptutvikling innen reklame» for produkt 73 11 13. 

c)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8C» utgår «Varemerker og franchise» for produkt 70 22 4. 

d)  Under «Fordeling etter produkttype» i tabell «Serie 8E» erstattes «Arkitektrådgivning» med «Arkitektrådgivning 

tilknyttet byggeprosjekter» for produkt 71 11 24. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1711 

av 17. september 2015 

om opprettelse av 2015-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om industri-

produksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en liste over produkter som identifiserer den industriproduksjon 

som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 

handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-listen», er felles 

for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) Prodcom-listen må oppdateres, og det er derfor nødvendig å fastsette listen for 2015. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2015 skal være som fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 30.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 57. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, 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 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1175/2014 

av 30. oktober 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og 

utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking 

i livslang læring og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 av 23. april 2008 om utarbeiding og utvikling av 

statistikk over utdanning og livslang læring(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 452/2008 fastsettes en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over 

utdanning og livslang læring. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010(2) ble det innført tiltak for å gjennomføre individuelle statistikktiltak for 

utarbeiding av statistikk over voksnes deltaking i livslang læring, som omfattet av område 2 i forordning (EF)  

nr. 452/2008. 

3) Ved utarbeiding og formidling av europeisk statistikk over voksnes deltaking i livslang læring bør medlemsstatenes og 

EUs statistikkmyndigheter ta hensyn til prinsippene fastsatt i retningslinjene for europeisk statistikk godkjent av 

Komiteen for det europeiske statistikksystem i september 2011. 

4) Datainnsamlingen om voksnes deltaking i livslang læring må regelmessig tilpasses til endringer i og ny utvikling innen 

livslang læring og for å dekke nye informasjonsbehov. 

5) For fremme harmonisering av resultatene fra undersøkelsen på tvers av stater bør Kommisjonen utarbeide metodiske 

retningslinjer for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. 

6) Forordning (EU) nr. 823/2010 bør derfor oppheves. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Datainnsamlingen for den andre undersøkelsen om voksnes deltaking og manglende deltaking i livslang læring (heretter kalt 

«den andre undersøkelsen om voksenopplæring») skal finne sted mellom 1. juli 2016 og 31. mars 2017. Referanseperioden det 

samles inn data for, skal være de siste tolv månedene før intervjuet. 

Artikkel 2 

Aldersgruppen 25–64 år omfattes av undersøkelsen. Hvorvidt aldersgruppene 18–24 og 65–69 år skal omfattes, er valgfritt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 4.11.2014, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 58. 

(1) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 227. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010 av 17. september 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i 

livslang læring (EUT L 246 av 18.9.2010, s. 33). 
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Artikkel 3 

Variablene for emnene som omfattes av den andre undersøkelsen om voksenopplæring, som angitt under område 2 i vedlegget 

til forordning (EF) nr. 452/2008, og deres inndelinger, skal være som fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 4 

Utvalgs- og presisjonsstandardene som kreves for å oppfylle kravene til datakilder og utvalgsstørrelser angitt under område 2 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 452/2008, skal være som fastsatt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) en standardisert kvalitetsrapport om den andre undersøkelsen om voksen-

opplæring. Rapportens struktur skal være i samsvar med det europeiske statistikksystems struktur for standardiserte kvalitetsrapporter, 

og det skal særlig tas hensyn til kvalitetskriteriene i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 452/2008 og ytterligere krav fastsatt 

i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 6 

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) rene mikrodatafiler knyttet til den andre undersøkelsen om 

voksenopplæring innen seks måneder etter utgangen av den nasjonale datainnsamlingsperioden. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) den standardiserte kvalitetsrapporten om den andre under-

søkelsen om voksenopplæring innen tre måneder etter at mikrodatafilene er oversendt. 

Artikkel 7 

Kravene fastsatt i denne forordning er minstekrav. Medlemsstatene kan innføre ytterligere nasjonale krav til den andre under-

søkelsen om voksenopplæring, forutsatt at kvalitetskravene fastsatt i denne forordning oppfylles. 

Artikkel 8 

Forordning (EU) nr. 823/2010 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 9 

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, 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Variabler 

Merknad til tabellen: 

Alle variabler skal oversendes. Data og metadata nevnt i artikkel 6 skal gjøres tilgjengelige for Eurostat gjennom den sentrale 

dataportalen. Kodene og kodelistene i nedenstående tabell er veiledende. Kommisjonen (Eurostat) angir datastruktur-

definisjoner og overføringsformater. 

1. Bakgrunnsinformasjon om den enkelte oppgavegiver 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

COUNTRY  BOSTEDSSTAT Alle 

 To sifre Basert på ISOs standard for landkoder  

REGION  BOSTEDSREGION Alle 

 To sifre Koding i henhold til NUTS på tosifret nivå  

DEG_URB  URBANISERINGSGRAD FOR OMRÅDET 

HUSHOLDNINGEN BOR I 
Alle 

 1 Tett befolket område  

 2 Middels befolket område  

 3 Tynt befolket område  

REFYEAR  INTERVJUÅR Alle 

 Fire sifre   

REFMONTH  INTERVJUMÅNED Alle 

 1–12   

RESPID  IDENTIFIKASJON AV OPPGAVEGIVEREN Alle 

 Numerisk Identifikasjonskode for hvert svar  

RESPWEIGHT  VEKT FOR ENKELTPERSONER Alle 

 Numerisk Vekt for enkeltpersoner (med tre desimaler 

atskilt med et punktum) 

 

NFEACTWEIGHT  VEKT FOR IKKE-FORMELLE AKTIVITETER NFENUM ≥ 1 

 Numerisk Vekt for ikke-formelle aktiviteter valgt under 

NFERAND1 og NFERAND2 (med tre 

desimaler atskilt med et punktum) 

 

 0 NFENUM = 0  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

INTMETHOD  DATAINNSAMLINGSMETODE Alle 

 10 Post, ikke-elektronisk versjon  

 11 Post, elektronisk versjon  

 20 Ansikt til ansikt, ikke-elektronisk versjon  

 21 Ansikt til ansikt, elektronisk versjon  

 30 Telefon, ikke-elektronisk versjon  

 31 Telefon, elektronisk versjon  

 40 Bruk av internett  

 50 Kombinert innsamlingsmetode (f.eks. post og 

personlig intervju) 

 

(HHNBPERS)  ANTALL PERSONER I SAMME 

HUSHOLDNING (INKLUDERT 

OPPGAVEGIVEREN) 

Alle 

HHNBPERS_tot 0–98 Samlet antall personer i husholdningen  

HHNBPERS_0_13 0–98 0–13 år  

HHNBPERS_14_24 0–98 14–24 år  

HHNBPERS_25plus 0–98 25 år eller eldre  

 -1 Intet svar  

HHTYPE  HUSHOLDNINGSTYPE Alle 

 10 Enpersonhusholdning  

 21 Enslig forelder med barn under 25 år  

 22 Par uten barn under 25 år  

 23 Par med barn under 25 år  

 24 Par eller enslig forelder med ett eller flere barn 

under 25 år og andre personer som bor i 

husholdningen 

 

 30 Annet  

 -1 Intet svar  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

HHINCOME  HUSHOLDNINGENS EKVIVALERTE 

NETTOINNTEKT PER MÅNED 

Alle 

 1 Under 1. kvintil  

 2 Mellom 1. og 2. kvintil  

 3 Mellom 2. og 3. kvintil  

 4 Mellom 3. og 4. kvintil  

 5 Over 4. kvintil  

 -1 Intet svar  

SEX  KJØNN Alle 

 1 Mann  

 2 Kvinne  

  FØDSELSÅR OG FØDSELSMÅNED  

BIRTHYEAR Fire sifre Fødselsåret angis med fire sifre Alle 

BIRTHMONTH 1–12 Fødselsmåneden angis med to sifre Alle 

CITIZEN  STATSBORGERSKAP Alle 

 0 Samme som bostedsstat  

 To sifre Basert på ISOs standard for landkoder  

 -1 Intet svar  

BIRTHPLACE  FØDSELSSTAT Alle 

 0 Født i denne staten  

 To sifre Basert på ISOs standard for landkoder  

 -1 Intet svar  

RESTIME  ANTALL ÅR MED BOSTED I DENNE STATEN BIRTHPLACE ≠ 0 

 1 Har oppholdt seg i staten i ett år eller mindre  

 2–10 Antall år for personer som har oppholdt seg i 

staten mellom to og ti år 
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 11 Har oppholdt seg i staten i mer enn ti år  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (BIRTHPLACE = 0)  

MARSTADEFACTO  FAKTISK SIVILSTAND (samboerskap) Alle 

 1 Person som lever i et samboerskap  

 2 Person som ikke lever i et samboerskap  

 -1 Intet svar  

HATLEVEL  UTDANNINGSNIVÅ (høyeste nivå av 

utdanning eller opplæring som er fullført 

som definert i ISCED 2011, kodet på 

grunnlag av ISCED-kartlegginger som 

oversendes Eurostat) 

Alle 

 000 Ingen formell utdanning eller lavere enn  

ISCED 1 

 

 100 ISCED 1  

 200 ISCED 2 (inkl. ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 

 

 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 800 ISCED 8  

 -1 Intet svar  

HATFIELD  FAGOMRÅDE FOR HØYESTE FULLFØRTE 

UTDANNING ELLER OPPLÆRING 

HATLEVEL = 300 til 800 

 0000–

9998 

Nivå 1 i klassifiseringen av fagområder for 

utdanning og opplæring 

 

 eller 

valgfritt 

eller undernivåer i klassifiseringen av fag-

områder for utdanning og opplæring 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 800)  

HATYEAR  ÅRET DA HØYESTE UTDANNING ELLER 

OPPLÆRING BLE FULLFØRT 

HATLEVEL ≠ 000, -1 

 Fire sifre Året (fire sifre) da høyeste beståtte nivå av 

utdanning eller opplæring ble fullført 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1)  

HATVOC  TYPE HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING 

ELLER OPPLÆRING 

HATLEVEL = 300 til 400 

og (REFYEAR – 

HATYEAR) ≤ 20 

 1 Allmennutdanning  

 2 Yrkesrettet utdanning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 300 til 400 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20) 

 

DROPEDUC  IKKE FULLFØRT FORMELL UTDANNING 

ELLER OPPLÆRING (dersom flere 

programmer er påbegynt, men ikke fullført, 

angis programmet på høyeste nivå) 

HATLEVEL ≠ 000, -1 og 

(REFYEAR – HATYEAR) 

≤ 20 

 1 Ja  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (HATLEVEL = 000, -1 eller 

(REFYEAR – HATYEAR) > 20) 

 

DROPEDUCLEVEL  NIVÅ AV IKKE FULLFØRT FORMELL 

UTDANNING ELLER OPPLÆRING 

DROPEDUC = 1 

 100 ISCED 1  

 200 ISCED 2 (inkl. ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 

 

 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  

 800 ISCED 8  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (DROPEDUC ≠ 1)  

DROPEDUCVOC  TYPE IKKE FULLFØRT FORMELL 

UTDANNING ELLER OPPLÆRING 

DROPEDUCLEVEL =  

300 til 400 og (REFYEAR 

– HATYEAR) ≤ 20 

 1 Allmennutdanning  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 2 Yrkesrettet utdanning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 til 

400 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20) 

 

MAINSTAT  NÅVÆRENDE HOVEDSAKELIGE 

ARBEIDSSTYRKESTATUS 

Alle 

  Utøver på intervjutidspunktet et yrke eller 

driver en virksomhet, inkludert ulønnet arbeid 

for familiebasert foretak eller driftsenhet, 

inkludert læretid eller lønnet praksis o.l. 

 

 11 — Heltid  

 12 — Deltid  

 20 Arbeidsledig  

 31 Elev, student, under opplæring, i ulønnet arbeid  

 32 Pensjonert eller førtidspensjonert eller har 

avsluttet virksomhet 

 

 33 Varig funksjonshemmet  

 34 Avtjener verneplikt eller siviltjeneste  

 35 Utfører oppgaver i hjemmet  

 36 På annen måte utenfor arbeidsstyrken  

 -1 Intet svar  

EMP12M  SYSSELSETTING I LØPET AV SISTE TOLV 

MÅNEDER 

MAINSTAT = 20 til 36 

  Har på et tidspunkt i løpet av de siste tolv 

månedene utøvd et yrke eller drevet en 

virksomhet, inkludert ulønnet arbeid for 

familiebasert foretak eller driftsenhet, inkludert 

læretid eller lønnet praksis o.l. 

 



Nr. 76/418 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (MAINSTAT = 11, 12)  

JOBSTAT  YRKESSTATUS MAINSTAT = 11, 12 

 11 Selvstendig næringsdrivende med ansatte  

 12 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte  

 21 Lønnstaker med fast arbeid eller ikke-

tidsbegrenset arbeidsavtale 

 

 22 Lønnstaker med vikararbeid eller tidsbegrenset 

arbeidsavtale 

 

 30 Arbeidende familiemedlem  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)  

JOBISCO  YRKE MAINSTAT = 11, 12 

 To sifre ISCO-08, tosifret nivå  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)  

LOCNACE  DEN LOKALE ENHETS ØKONOMISKE 

VIRKSOMHET 

MAINSTAT = 11, 12 

 To sifre NACE Rev. 2, tosifret nivå  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)  

LOCSIZEFIRM  ANTALL PERSONER SOM ARBEIDER I DEN 

LOKALE ENHETEN 

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30 

 1 1–9 personer  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 2 10–19 personer  

 3 20–49 personer  

 4 50–249 personer  

 5 250 personer eller flere  

 7 Nøyaktig antall ukjent, men 10 personer eller 

flere 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)  

JOBTIME  ÅRET DA PERSONEN STARTET I SITT 

NÅVÆRENDE HOVEDARBEIDSFORHOLD 

MAINSTAT = 11, 12 

 Fire sifre Angi årstallet med fire sifre  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12)  

  FORELDRENES (FORESATTES) HØYESTE 

FULLFØRTE UTDANNING ELLER 

OPPLÆRING 

 

HATFATHER  FAR (MANNLIG FORESATT) Alle 

 1 Høyst ungdomsskoleutdanning  

 2 Videregående utdanning  

 3 Høyere utdanning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (far ukjent)  

HATMOTHER  MOR (KVINNELIG FORESATT) Alle 

 1 Høyst ungdomsskoleutdanning  

 2 Videregående utdanning  



Nr. 76/420 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 3 Høyere utdanning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (mor ukjent)  

  FORELDRENES FØDSELSSTAT  

BIRTHFATHER  FARS FØDSELSSTAT Alle 

 0 Født i denne staten  

 To sifre Basert på ISOs standard for landkoder  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (far ukjent)  

BIRTHMOTHER  MORS FØDSELSSTAT Alle 

 0 Født i denne staten  

 To sifre Basert på ISOs standard for landkoder  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (mor ukjent)  

2. Tilgang til informasjon om opplæringsmuligheter og veiledning 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

SEEKINFO  HAR SØKT ETTER INFORMASJON OM 

OPPLÆRINGSMULIGHETER I LØPET AV 

SISTE TOLV MÅNEDER (formell og ikke-

formell utdanning og opplæring) 

Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  
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GUIDEINST  HAR FÅTT INFORMASJON ELLER RÅD OM 

ELLER HJELP MED OPPLÆRINGS-

MULIGHETER FRA INSTITUSJONER/ 

ORGANISASJONER I LØPET AV SISTE TOLV 

MÅNEDER 

Alle 

 -1 Intet svar  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

GUIDEINST_1  Ja, jeg har fått gratis informasjon eller råd om 

eller hjelp med opplæringsmuligheter fra 

institusjoner/organisasjoner 

 

GUIDEINST_2  Ja, jeg har betalt for informasjon eller råd om 

eller hjelp med opplæringsmuligheter fra 

institusjoner/organisasjoner 

 

GUIDEINST_3  Nei, jeg har ikke fått informasjon eller råd om 

eller hjelp med opplæringsmuligheter fra 

institusjoner/organisasjoner 

 

  Hver GUIDEINST_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

GUIDESOURCE  KILDE TIL GRATIS INFORMASJON ELLER 

RÅD OM ELLER HJELP MED OPPLÆ-

RINGSMULIGHETER SOM ER MOTTATT I 

LØPET AV SISTE TOLV MÅNEDER 

GUIDEINST_1 = 1 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

GUIDESOURCE_1  Fra utdannings- eller opplæringsinstitusjoner 

(skole, videregående skole, universitet, senter 

for yrkesrettet utdanning og opplæring, 

voksenopplæringsinstitusjon, senter for 

validering) 

 

GUIDESOURCE_2  Fra arbeidsformidlingen  

GUIDESOURCE_3  Fra arbeidsgiver eller arbeidsgiver-

organisasjoner 

 

GUIDESOURCE_4  Fra fagforeninger eller samarbeidsutvalg  
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GUIDESOURCE_5  Fra andre institusjoner/organisasjoner som gir 

gratis informasjon eller råd om eller hjelp med 

opplæringsmuligheter (som ikke er nevnt 

ovenfor) 

 

  Hver GUIDESOURCE_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

GUIDETYPE  TYPE GRATIS INFORMASJON ELLER RÅD 

OM ELLER HJELP MED OPPLÆRINGS-

MULIGHETER MOTTATT I LØPET AV SISTE 

TOLV MÅNEDER 

GUIDEINST_1 = 1 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

GUIDETYPE_1  Informasjon eller råd om eller hjelp med 

opplæringsmuligheter 

 

GUIDETYPE_2  Vurdering av ferdigheter og kompetanse ved 

hjelp av prøver, kompetansekartlegging eller 

intervjuer 

 

GUIDETYPE_3  Informasjon eller råd om eller hjelp i 

forbindelse med framgangsmåter for 

validering/godkjenning av ferdigheter, 

kompetanse eller tidligere opplæring 

 

GUIDETYPE_4  Andre former for informasjon, råd eller hjelp  

  Hver GUIDETYPE_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

GUIDEMODE  MÅTEN GRATIS INFORMASJON ELLER 

RÅD OM ELLER HJELP MED OPPLÆ-

RINGSMULIGHETER ER MOTTATT PÅ I 

LØPET AV SISTE TOLV MÅNEDER 

GUIDEINST_1 = 1 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 
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GUIDEMODE_1  Personlig kontakt  

GUIDEMODE_2  Kontakt med en person via internett, telefon,  

e-post eller andre medier 

 

GUIDEMODE_3  Informasjon, råd eller hjelp via et dataprogram 

(herunder nettbaserte egenvurderingsverktøy) 

 

GUIDEMODE_4  Ingen kontakt, bare informasjon fra relevant 

materiale (bøker, plakater, nettsteder, brosjyrer, 

fjernsynsprogrammer osv.) 

 

  Hver GUIDEMODE_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

3. Deltaking i formell utdanning og opplæring 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

FED  DELTAKING I FORMELL UTDANNING I 

LØPET AV SISTE TOLV MÅNEDER 

Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  

FEDNUM  DELTAKING I ANTALL FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITETER I LØPET AV 

SISTE TOLV MÅNEDER 

Alle 

 0 Ingen (FED = 2)  

 1-99 Antall aktiviteter  

FEDLEVEL  NIVÅ FOR SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 100 ISCED 1  

 200 ISCED 2 (inkl. ISCED 3-programmer med 

mindre enn to års varighet) 

 

 302 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, påfølgende (dvs. tilgang bare til neste 

ISCED 3-program) 
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 303 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, avsluttet eller tilgang bare til ISCED 4 

 

 304 ISCED 3 med tilgang til ISCED 5, 6 eller 7  

 300 ISCED 3-program med to års varighet eller 

mer, uten mulighet til å skille om de gir tilgang 

til andre ISCED-nivåer 

 

 400 ISCED 4  

 500 ISCED 5  

 600 ISCED 6  

 700 ISCED 7  

 800 ISCED 8  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDFIELD  FAGOMRÅDE FOR SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 og 

FEDLEVEL = 300 til 800 

 0000-

9998 

Nivå 1 i klassifiseringen av fagområder for 

utdanning og opplæring 

 

 eller 

valgfritt 

eller undernivåer i klassifiseringen av 

fagområder for utdanning og opplæring 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL 

≠ 300 til 800) 

 

FEDVOC  SENESTE FORMELLE UTDANNINGS-

AKTIVITET ETTER TYPE 

FEDLEVEL= 300 til 400 

 1 Allmennutdanning  

 2 Yrkesrettet utdanning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDLEVEL ≠ 300 til 400)  
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FEDSTARTYEAR  ÅRET DA SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET BLE PÅBEGYNT 

FEDNUM ≥ 1 

 Fire sifre Året da seneste formelle utdanningsaktivitet 

ble påbegynt 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDSTARTMONTH  MÅNEDEN DA SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET BLEPÅBEGYNT 

FEDNUM ≥ 1 

 1-12 Måneden da seneste formelle utdannings-

aktivitet ble påbegynt 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDCOMP  FULLFØRING AV SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Nei, jeg trakk meg  

 2 Nei, pågår fortsatt  

 3 Ja, fullførte  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDDIST  SENESTE FORMELLE UTDANNINGS-

AKTIVITET ORGANISERT SOM 

FJERNUNDERVISNING 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDDISTOL  FJERNUNDERVISNING ORGANISERT SOM 

NETTKURS 

FEDDIST = 1 

 1 Ja  
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 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDDIST ≠ 1)  

FEDOERA  BRUK AV NETTBASERTE UTDANNINGS-

RESSURSER I FORBINDELSE MED SENESTE 

FORMELLE UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Svært ofte  

 2 Ofte  

 3 Av og til  

 4 Aldri  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDOERB  KONTAKT MED ANDRE (F.EKS. LÆRERE, 

ELEVER) GJENNOM UTDANNINGS-

NETTSTEDER/-PORTALER I FORBINDELSE 

MED SENESTE FORMELLE UTDANNINGS-

AKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDREASON  ÅRSAKER FOR DELTAKING I SENESTE 

FORMELLE UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

FEDREASON_01a  Å utføre mitt arbeid på en bedre måte  
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FEDREASON_01b  Å forbedre mine karrieremuligheter  

FEDREASON_02  Å redusere risikoen for å miste arbeidet  

FEDREASON_03  Å øke mine muligheter for å få arbeid eller 

bytte arbeid/yrke 

 

FEDREASON_04  Å starte mitt eget foretak  

FEDREASON_05  Jeg var nødt til å delta  

FEDREASON_06  Å få kunnskap/ferdigheter som er nyttige i 

dagliglivet 

 

FEDREASON_07  Å øke min kunnskap / mine ferdigheter 

innenfor et emne som interesserer meg 

 

FEDREASON_08  Å få eksamensbevis  

FEDREASON_09  Å treffe nye mennesker / fordi det er gøy  

  Hver FEDREASON_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (FEDNUM = 0), -1 dersom svar 

ikke foreligger 

 

FEDWORKTIME  SENESTE FORMELLE UTDANNINGS-

AKTIVITET INNENFOR LØNNET 

ARBEIDSTID (INKLUDERT LØNNET 

PERMISJON ELLER HVILE) 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Bare innenfor lønnet arbeidstid  

 2 For det meste innenfor lønnet arbeidstid  

 3 For det meste utenfor lønnet arbeidstid  

 4 Bare utenfor lønnet arbeidstid  

 5 Uten arbeid på dette tidspunkt  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDNBHOURS  SAMLET ANTALL UNDERVISNINGSTIMER 

FOR SENESTE FORMELLE  

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1-9999 Antall undervisningstimer  
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 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDPAID  BETALING AV UTGIFTER TIL 

UNDERVISNING, REGISTRERING, 

EKSAMENSAVGIFTER, BØKER ELLER 

TEKNISKE HJELPEMIDLER I FORBIN-

DELSE MED SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 Betalt alt selv  

 2 Betalt delvis av deg selv og delvis av andre  

 3 Alt betalt av en annen part  

 4 Gratis aktivitet  

 5 Vet ikke  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDPAIDBY  ALLE ELLER DELER AV UTGIFTENE TIL 

UNDERVISNING, REGISTRERING, 

EKSAMENSAVGIFTER, BØKER ELLER 

TEKNISKE HJELPEMIDLER I FORBIN-

DELSE MED SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET ER BETALT AV: 

FEDNUM ≥ 1 og 

FEDPAID = 2 eller 3 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller (FEDPAID 

≠ 2 og FEDPAID ≠ 3)) 

 

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

FEDPAIDBY_1  Arbeidsgiver eller framtidig arbeidsgiver  

FEDPAIDBY_2  Offentlig arbeidsformidling  

FEDPAIDBY_3  Annen offentlig institusjon  

FEDPAIDBY_4  Husholdningsmedlem eller slektning  
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  Hver FEDPAIDBY_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (FEDNUM = 0 eller (FEDPAID 

≠ 2 og FEDPAID ≠ 3)), -1 dersom svar ikke 

foreligger 

 

FEDUSEA  NÅVÆRENDE BRUK AV 

FERDIGHETER ELLER KUNNSKAP 

TILEGNET GJENNOM SENESTE 

FORMELLE UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 I stor grad  

 2 I ganske stor grad  

 3 I liten grad  

 4 Ingen  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDUSEB  FORVENTET BRUK AV FERDIGHETER 

ELLER KUNNSKAP TILEGNET GJENNOM 

SENESTE FORMELLE UTDANNINGS-

AKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 1 I stor grad  

 2 I ganske stor grad  

 3 I liten grad  

 4 Ingen  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

FEDOUTCOME  RESULTATER AV NYE FERDIGHETER 

ELLER NY KUNNSKAP TILEGNET 

GJENNOM SENESTE FORMELLE 

UTDANNINGSAKTIVITET 

FEDNUM ≥ 1 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  
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 -2 Ikke relevant (FEDNUM = 0)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

FEDOUTCOME_1  Har fått (nytt) arbeid  

FEDOUTCOME_3  Høyere lønn  

FEDOUTCOME_2  Har blitt forfremmet  

FEDOUTCOME_4  Nye oppgaver  

FEDOUTCOME_5  Bedre prestasjoner  

FEDOUTCOME_6  Personlige årsaker (treffe andre mennesker, 

friske opp ferdigheter innenfor generelle emner 

osv.) 

 

FEDOUTCOME_7  Ingen resultater ennå  

  Hver FEDOUTCOME_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (FEDNUM = 0), -1 dersom svar 

ikke foreligger 

 

4. Deltaking i ikke-formell utdanning og opplæring 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

(NFE)  DELTAKING I NOEN AV FØLGENDE 

AKTIVITETER FOR Å FORBEDRE 

KUNNSKAP ELLER FERDIGHETER INNEN 

ET OMRÅDE (OGSÅ HOBBYER) I LØPET AV 

SISTE TOLV MÅNEDER 

Alle 

NFECOURSE  a) KURS Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  

NFEWORKSHOP  b) ARBEIDSGRUPPER OG SEMINARER Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  
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NFEGUIDEDJT  c) OPPLÆRING PÅ ARBEIDSPLASSEN Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  

NFELESSON  d) PRIVATUNDERVISNING Alle 

 1 Ja  

 2 Nei  

NFENUM  ANTALL IKKE-FORMELLE UTDANNINGS- 

OG OPPLÆRINGSAKTIVITETER I LØPET 

AV SISTE TOLV MÅNEDER 

Alle 

 0 Ingen (NFECOURSE = 2 og NFEWORK-

SHOP = 2 og NFEGUIDEDJT = 2 og 

NFELESSON = 2) 

 

 1-99 Antall aktiviteter  

  IDENTIFSERING AV AKTIVITETER (INNTIL 

SJU) 

 

(NFEACT01)  01 – Identifisering av første aktivitet  

NFEACT01_TYPE  AKTIVITETSTYPE NFENUM ≥ 1 

 1 Kurs  

 2 Arbeidsgrupper og seminarer  

 3 Opplæring på arbeidsplassen  

 4 Privatundervisning  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

NFEACT01_PURP  AKTIVITETENS FORMÅL NFENUM ≥ 1 

 1 Hovedsakelig arbeidsrelatert  

 2 Hovedsakelig personlige / ikke arbeidsrelaterte 

årsaker 
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 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

NFEACT01_WORKTIME  UTDANNINGSAKTIVITETEN FANT STED 

HELT ELLER DELVIS INNENFOR LØNNET 

ARBEIDSTID (INKLUDERT LØNNET 

PERMISJON OG HVILE) 

NFENUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei (inkluderer uten arbeid på dette 

tidspunktet) 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

NFEACT01_PAIDBY  UTDANNINGSAKTIVITETEN BLE HELT 

ELLER DELVIS BETALT AV ARBEIDSGIVER 

NFENUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei (inkluderer uten arbeid på dette 

tidspunktet) 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

(NFEACT02)  02 – Identifisering av andre aktivitet NFENUM ≥ 2 

NFEACT02_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT02_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT02_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT02_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  

(NFEACT03)  03 – Identifisering av tredje aktivitet NFENUM ≥ 3 

NFEACT03_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT03_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT03_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT03_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  
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(NFEACT04)  04 – Identifisering av fjerde aktivitet NFENUM ≥ 4 

NFEACT04_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT04_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT04_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT04_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  

(NFEACT05)  05 – Identifisering av femte aktivitet NFENUM ≥ 5 

NFEACT05_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT05_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT05_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT05_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  

(NFEACT06)  06 – Identifisering av sjette aktivitet NFENUM ≥ 6 

NFEACT06_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT06_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT06_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT06_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  

(NFEACT07)  07 – Identifisering av sjuende aktivitet NFENUM ≥ 7 

NFEACT07_TYPE  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT07_PURP  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT07_WORKTIME  Kodes som (NFEACT01)  

NFEACT07_PAIDBY  Kodes som (NFEACT01)  

NFERAND1  KODE FOR FØRSTE TILFELDIG VALGTE 

AKTIVITET 

NFENUM ≥ 1 

 01-07 Identifiseringskode for første tilfeldig valgte 

aktivitet (samme aktivitetskode som for 

variablene under NFEACTxx) 

 

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  
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NFERAND1_TYPE  Som angitt under NFEACT01_TYPE til 

NFEACT07_TYPE for første tilfeldig valgte 

aktivitet 

 

NFEFIELD1  FAGOMRÅDE FOR FØRSTE AKTIVITET NFERAND1 ≠ -2 

 0000-

9998 

Nivå 1 i klassifiseringen av fagområder for 

utdanning og opplæring 

 

 eller 

valgfritt 

eller undernivåer i klassifiseringen av 

fagområder for utdanning og opplæring 

 

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

NFEDIST1  FØRSTE AKTIVITET TILRETTELAGT SOM 

FJERNUNDERVISNING 

NFENUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

NFEDISTOL1  FJERNUNDERVISNING FOR FØRSTE 

AKTIVITET TILRETTELAGT SOM 

NETTKURS 

NFEDIST1 = 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFEDIST1 ≠ 1)  

NFEOERA1  BRUK AV NETTBASERTE 

UTDANNINGSRESSURSER I FORBINDELSE 

MED FØRSTE AKTIVITET 

NFENUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM=0)  
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NEOERB1  KONTAKT MED ANDRE (F.EKS. LÆRERE, 

ELEVER) GJENNOM UTDANNINGS-

NETTSTEDER/-PORTALER I FORBINDELSE 

MED FØRSTE AKTIVITET 

NFENUM ≥ 1 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFENUM = 0)  

NFEREASON1  ÅRSAKER FOR DELTAKING I FØRSTE 

AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

NFEREASON1_01a  Å utføre mitt arbeid på en bedre måte Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_01b  Å forbedre mine karrieremuligheter Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_02  Å redusere risikoen for å miste arbeidet Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_03  Å øke mine muligheter for å få arbeid eller 

bytte arbeid/yrke 

Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_04  Å starte mitt eget foretak Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_13  På grunn av organisatoriske og/eller  

tekno-logiske endringer på arbeidsplassen 

Arbeidsrelatert aktivitet 

NFEREASON1_11  Krav fra arbeidsgiver eller etter loven  

NFEREASON1_06  Å få kunnskap/ferdigheter som er nyttige i 

dagliglivet 

 

NFEREASON1_07  Å øke min kunnskap / mine ferdigheter 

innenfor et emne som interesserer meg 

 

NFEREASON1_08  Å få eksamensbevis  

NFEREASON1_09  Å treffe nye mennesker / fordi det er gøy  
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NFEREASON1_10  Av helsemessige årsaker  

NFEREASON1_12  Å utføre frivillig arbeid på en bedre måte  

  Hver NFEREASON1_x-variabel er kodet:  

1 dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (NFERAND1 = -2), -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

NFENBHOURS1  SAMLET ANTALL UNDERVISNINGSTIMER 

FOR FØRSTE AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 1-9999 Antall undervisningstimer  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

NFEPROVIDER1  FØRSTE AKTIVITET ARRANGERT AV NFERAND1 ≠ -2 

 1 Formell utdanningsinstitusjon  

 2 Ikke-formelle utdannings- og 

opplæringsinstitusjoner 

 

 3 Kommersielle institusjoner hvor utdanning og 

opplæring ikke er hovedvirksomhet (f.eks. 

utstyrsleverandører) 

 

 4 Arbeidsgiver  

 5 Arbeidsgiverorganisasjoner, handelskammer  

 6 Fagforeninger  

 7 Ideelle organisasjoner, f.eks. kultur-

organisasjoner, politiske partier 

 

 8 Enkeltpersoner (f.eks. studenter som tilbyr 

privatundervisning) 

 

 9 Ikke-kommersielle institusjoner hvor 

utdanning og opplæring ikke er 

hovedvirksomhet (f.eks. biblioteker, museer, 

departementer) 

 

 10 Annet  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

NFECERT1  MOTTATT EKSAMENSBEVIS ETTER 

FØRSTE AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 1 Ja, krav fra arbeidsgiver eller bransjeorgan 

eller etter loven 

 

 2 Ja, ikke krav fra arbeidsgiver eller bransjeorgan 

eller etter loven 

 

 3 Nei (deltakerbevis)  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

NFEPAID1  BETALING AV UTGIFTER TIL 

UNDERVISNING, REGISTRERING, 

EKSAMENSAVGIFTER, BØKER ELLER 

TEKNISKE HJELPEMIDLER 

NFERAND1 ≠ -2 

 1 Betalt alt selv  

 2 Betalt delvis av deg selv og delvis av andre  

 3 Alt betalt av en annen part  

 4 Gratis aktivitet  

 5 Vet ikke  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

NFEPAIDBY1  UTGIFTER TIL UNDERVISNING, 

REGISTRERING, EKSAMENSAVGIFTER, 

BØKER ELLER TEKNISKE HJELPEMIDLER 

I FORBINDELSE MED FØRSTE AKTIVITET 

ER HELT ELLER DELVIS BETALT AV: 

NFERAND1 ≠ -2 og 

NFEPAID1 = 2 eller 3 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller 

(NFEPAID1 ≠ 2 eller 3)) 

 

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

NFEPAIDBY1_1  Arbeidsgiver eller framtidig arbeidsgiver  

NFEPAIDBY1_2  Offentlig arbeidsformidling  

NFEPAIDBY1_3  Annen offentlig institusjon  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

NFEPAIDBY1_4  Husholdningsmedlem eller slektning  

  Hver NFEPAIDBY1_x-variabel er kodet: 1 

dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (NFERAND1 = -2 eller 

(NFEPAID1 ≠ 2 eller 3)), -1 dersom svar ikke 

foreligger 

 

NFEPAIDVAL1  UTGIFTER TIL UNDERVISNING, 

REGISTRERING, EKSAMENSAVGIFTER, 

BØKER OG/ELLER TEKNISKE 

HJELPEMIDLER I FORBINDELSE MED 

FØRSTE AKTIVITET ER BETALT AV 

OPPGAVEGIVER SELV ELLER AV 

HUSHOLDNINGSMEDLEM ELLER 

SLEKTNING 

NFEPAID1 = 1 eller 

NFEPAID1 = 2 eller 

(NFEPAID1 = 3 og 

NFEPAIDBY1_4 = 1) 

  I euro  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant [NFEPAID1 ≠ 1 og 

NFEPAID1 ≠ 2 og (NFEPAID1 = 3 og 

NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)] 

 

NFEUSEA1  NÅVÆRENDE BRUK AV FERDIGHETER 

ELLER KUNNSKAP TILEGNET GJENNOM 

FØRSTE AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 1 I stor grad  

 2 I ganske stor grad  

 3 I liten grad  

 4 Ingen  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

NFEUSEB1  FORVENTET BRUK AV FERDIGHETER 

ELLER KUNNSKAP TILEGNET GJENNOM 

FØRSTE AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 1 I stor grad  

 2 I ganske stor grad  

 3 I liten grad  

 4 Ingen  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/439 

 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

NFEOUTCOME1  RESULTATER AV NYE FERDIGHETER 

ELLER NY KUNNSKAP TILEGNET 

GJENNOM FØRSTE AKTIVITET 

NFERAND1 ≠ -2 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (NFERAND1 = -2)  

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

NFEOUTCOME1_1  Har fått (nytt) arbeid  

NFEOUTCOME1_3  Høyere lønn  

NFEOUTCOME1_2  Har blitt forfremmet  

NFEOUTCOME1_4  Nye oppgaver  

NFEOUTCOME1_5  Bedre prestasjoner  

NFEOUTCOME1_6  Personlige årsaker (treffe andre mennesker, 

friske opp ferdigheter innenfor generelle emner 

osv.) 

 

NFEOUTCOME1_7  Ingen resultater ennå  

  Hver NFEOUTCOME1_x-variabel er kodet: 1 

dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (NFERAND1 = -2), -1 dersom 

svar ikke foreligger 

 

NFERAND2  KODE FOR ANDRE TILFELDIG VALGTE 

AKTIVITET 

Variabler og koding som for NFERAND1 

 

5. Problemer med å delta i formell og ikke-formell utdanning og opplæring 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

DIFFICULTY  PROBLEMER I FORBINDELSE MED 

DELTAKING (ELLER ØKT DELTAKING) I 

FORMELL ELLER IKKE-FORMELL 

UTDANNING OG OPPLÆRING I LØPET AV 

SISTE TOLV MÅNEDER 

Alle 

 1 Personen deltok i formell eller ikke-formell 

utdanning, men ønsket ikke å delta mer 

 

 2 Personen deltok i formell eller ikke-formell 

utdanning og ønsket å delta mer 

 

 3 Personen deltok ikke i formell eller ikke-

formell utdanning og ønsket ikke å delta 
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 4 Personen deltok ikke i formell eller ikke-

formell utdanning, men ønsket å delta 

 

 -1 Intet svar  

NEED  IKKE BEHOV FOR (YTTERLIGERE) 

UTDANNING OG OPPLÆRING 

DIFFICULTY = 1 eller 3 

 1 Ja  

 2 Nei  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 1 eller 3)  

DIFFTYPE  TYPE PROBLEMER (DIFFICULTY = 2 eller 4) 

eller NEED = 2 

 0 Ingen av svaralternativene nedenfor  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant [(DIFFICULTY ≠ 2 eller 4) og 

NEED ≠ 2] 

 

  Liste over svaralternativer (flere svar 

mulig): 

 

DIFFTYPE_01  Problem 01 – Forutsetninger  

DIFFTYPE_02  Problem 02 – Kostnad  

DIFFTYPE_03  Problem 03 – Manglende støtte fra 

arbeidsgiver eller offentlige tjenester 

 

DIFFTYPE_04  Problem 04 – Tidspunkt  

DIFFTYPE_05  Problem 05 – Avstand  

DIFFTYPE_06  Problem 06 – Ingen tilgang til datamaskin eller 

internett 

 

DIFFTYPE_07  Problem 07 – Familieforpliktelser  

DIFFTYPE_08a  Problem 08a – Helse  

DIFFTYPE_08b  Problem 08b – Alder  

DIFFTYPE_09  Problem 09 – Andre personlige årsaker  

DIFFTYPE_10  Problem 10 – Ingen passende utdannings- eller 

opplæringsaktivitet 
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

DIFFTYPE_12  Problem 12 – Tidligere hatt negativ erfaring 

med opplæring 

 

  Hver DIFFTYPE_xx-variabel er kodet: 1 

dersom valgt, 2 dersom ikke valgt, -2 dersom 

ikke relevant (DIFFICULTY ≠ 2 eller 4), -1 

dersom svar ikke foreligger 

 

DIFFMAIN  VIKTIGSTE PROBLEM (DIFFICULTY = 2 eller 4) 

eller NEED = 2 

 Tre sifre Kode for årsaken fra 01 til 12 (samme kode 

som for DIFFTYPE-variabelen) 

 

 -2 Ikke relevant [(DIFFICULTY ≠ 2 eller 4) og 

NEED ≠ 2] 

 

 -1 Intet svar  

6. Deltaking i uformell læring 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

(INF)  DELTAKING I FØLGENDE ANDRE 

AKTIVITETER I LØPET AV SISTE TOLV 

MÅNEDER (MÅLRETTET LÆRING FOR Å 

FORBEDRE KUNNSKAP ELLER 

FERDIGHETER PÅ ARBEIDET ELLER I 

FRITIDEN) 

Alle 

INFFAMILY  LÆRING GJENNOM FAMILIEMEDLEM, 

VENN ELLER KOLLEGA 

 

 1 Ja  

 2 Nei  

INFMATERIAL  LÆRING VED BRUK AV TRYKT 

MATERIALE (BØKER, FAGTIDSSKRIFT 

OSV.) 

 

 1 Ja  

 2 Nei  

INFCOMPUTER  LÆRING VED BRUK AV DATAMASKIN 

(MED ELLER UTEN INTERNETT-TILGANG) 

 

 1 Ja  

 2 Nei  

INFMEDIA  LÆRING GJENNOM 

FJERNSYN/RADIO/VIDEO 

 

 1 Ja  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

 2 Nei  

INFMUSEUM  LÆRING GJENNOM OMVISNINGER PÅ 

MUSEER, PÅ HISTORISKE STEDER, I 

NATUROMRÅDER ELLER I 

INDUSTRIOMRÅDER 

 

 1 Ja  

 2 Nei  

INFLIBRARIES  LÆRING GJENNOM BESØK PÅ 

OPPLÆRINGSSENTRE (INKLUDERT 

BIBLIOTEKER) 

 

 1 Ja  

 2 Nei  

7. Språk 

Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

LANGMOTHER  MORSMÅL (ETT ELLER FLERE) Alle 

  Basert på ISOs standard for landkoder  

 To sifre Første språk  

 To sifre Annet språk (00 dersom ikke relevant)  

LANGUSED  ANDRE SPRÅK ENN MORSMÅL Alle 

 0-99 Antall andre språk  

 -1 Intet svar  

LANGUSED_1 To sifre 1 – Kode for første språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_2 To sifre 2 – Kode for annet språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_3 To sifre 3 – Kode for tredje språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_4 To sifre 4 – Kode for fjerde språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_5 To sifre 5 – Kode for femte språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_6 To sifre 6 – Kode for sjette språk eller 00 (ikke 

relevant) 

 

LANGUSED_7 To sifre 7 – Kode for sjuende språk eller 00 (ikke 

relevant) 
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

  Hver LANGUSED_x-variabel er kodet basert 

på ISOs standard for landkoder 

 

LANGBEST1  SPRÅK SOM BEHERSKES BEST (UNNTATT 

MORSMÅL) 

LANGUSED ≠ 0, -1 

  Basert på ISOs standard for landkoder  

 To sifre Første språk (tosifret kode)  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (LANGUSED = 0, -1)  

LANGLEVEL1  KUNNSKAP OM SPRÅK SOM BEHERSKES 

BEST (UNNTATT MORSMÅL) 

LANGBEST1 ≠ -1, -2 

 0 Jeg kan bare forstå og bruke noen få ord og 

uttrykk. 

 

 1 Jeg kan forstå og bruke de mest vanlige 

dagligdagse uttrykk. Jeg bruker språket i kjente 

saker og situasjoner. 

 

 2 Jeg kan forstå det viktigste i tydelig tale og 

skrive enkle tekster. Jeg kan beskrive 

erfaringer og situasjoner og kommunisere 

forholdsvis flytende. 

 

 3 Jeg kan forstå ulike typer krevende tekster og 

bruke språket variert. Jeg behersker språket 

nesten fullt ut. 

 

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (LANGBEST1 = -1, -2)  

LANGBEST2  SPRÅK SOM BEHERSKES NEST BEST 

(UNNTATT MORSMÅL) 

LANGUSED ≠ 0, 1, -1 

  Basert på ISOs standard for landkoder  

 To sifre Annet språk (tosifret kode)  

 -1 Intet svar  

 -2 Ikke relevant (LANGUSED = 0, 1, -1)  
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Variabelnavn Kode Beskrivelse Filter 

LANGLEVEL2  KUNNSKAP OM SPRÅK SOM BEHERSKES 

NEST BEST (UNNTATT MORSMÅL) 

LANGBEST2 ≠ -1, -2 

  Kodes som LANGLEVEL1  
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VEDLEGG II 

Utvalgs- og nøyaktighetskrav 

1. Dataene fra den andre undersøkelsen om voksenopplæring skal bygge på sannsynlighetsutvalg som er nasjonalt repre-

sentative. 

Ved beregning av vekt bør det tas særlig hensyn til utvelgelsessannsynligheten og til tilgjengelige eksterne data om den 

undersøkte populasjonens fordeling etter kjønn, aldersgruppe (25–34, 35–54, 55–64), utdanning (høyst ungdomsskole-

utdanning (ISCED-nivå 1 eller lavere, ISCED 2 og ISCED 3-programmer med mindre enn to års varighet), videregående 

utdanning (ISCED-nivå 3 og 4), høyere utdanning (nivå 5–8)), sysselsetting (sysselsatt eller arbeidsledig) og region 

(NUTS II-nivå), såfremt slike eksterne data anses som tilstrekkelig pålitelige på nasjonalt plan. 

2. I henhold til vedlegget til forordning (EF) nr. 452/2008 skal utvalgsstørrelsen til den andre undersøkelsen om 

voksenopplæring bestemmes på grunnlag av de krav som stilles til nøyaktighet, der den effektive nasjonale utvalgs-

størrelsen kan være høyst 5 000 enkeltpersoner, beregnet med utgangspunkt i tilfeldig utvalg. 

Den absolutte feilmarginen for indikatoren nevnt i nr. 3 skal ikke være større enn tallet fastsatt i nr. 3 med mindre dette 

krever en effektiv nasjonal utvalgsstørrelse på flere enn 5 000 enkeltpersoner. I sistnevnte tilfelle skal størrelsen på det 

effektive nasjonale utvalgsstørrelsen være 5 000 enkeltpersoner. 

3. Den andre undersøkelsen om voksenopplæring bør utformes på en slik måte at beregnet absolutt feilmargin ikke er større 

enn 1,4 prosentpoeng for beregnet deltaking i ikke-formell utdanning og opplæring for den samlede referansepopulasjonen i 

aldersgruppen 25–64 år. 

Dette tallet skal være 1,7 prosentpoeng for stater med en befolkning på mellom 1 og 3,5 millioner i aldersgruppen 25–64 år. 

Dette tallet skal være 2,0 prosentpoeng for stater med en befolkning på under 1 million i aldersgruppen 25–64 år. 

4. Den absolutte feilmarginen nevnt i nr. 3 er halve lengden av et konfidensintervall på 95 %. 

Størrelsen på det faktiske nasjonale utvalget bør tilpasses for å ta hensyn til utformingseffekter og forventet enhetsfrafall 

ved fastsettelsen av utvalgenes faktiske størrelse på planleggingsstadiet. 

Disse kravene gjelder et utvalg av befolkningen i aldersgruppen 25–64 år. Når det gjelder nasjonale utvalg med større 

omfang, bør estimater for befolkningen i aldersgruppen 25–64 år oppfylle nøyaktighetskravene fastsatt over. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Kvalitetskrav og standardisert kvalitetsrapport 

Det skal framlegges en standardisert kvalitetsrapport i samsvar med det europeiske statistikksystems struktur for standardiserte 

kvalitetsrapporter. Det skal legges særlig vekt på relevans, nøyaktighet, aktualitet, punktlighet, tilgjengelighet, klarhet, 

sammenlignbarhet og sammenheng i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 452/2008. 

Medlemsstatene skal framlegge en standardisert kvalitetsrapport som fastsatt i artikkel 6 i denne forordning. De skal bruke 

overføringsformatene som er angitt av Kommisjonen (Eurostat). En kopi av det nasjonale spørreskjemaet skal legges ved 

rapporten. 

De standardiserte kvalitetskriteriene skal benyttes som følger: 

1. RELEVANS 

— Gjennomføringen av undersøkelsen og i hvilken grad statistikkene oppfyller nåværende og potensielle brukeres 

behov. 

— Beskrivelse og klassifisering av brukere. 

— Hver brukergruppes individuelle behov. 

— Hvorvidt og i hvilken grad disse behovene er oppfylt. 

2. NØYAKTIGHET 

2.1. Utvalgsfeil 

— Beskrivelse av utvalgsplan og faktisk utvalg. 

— Beskrivelse av beregning av endelige vekter, inkludert frafallsmodell og hjelpevariabler som er brukt. 

— Variasjonskoeffisienter for estimatene i henhold til utvalgsstratum med hensyn til relevante indikatorer oppført i 

vedlegg II nr. 3. 

— Programvare for beregning av varians. 

— Beskrivelse av hjelpevariabler eller data som brukes. 

— Ved frafallsanalyse, en beskrivelse av skjevhetene i utvalget og resultatene. 

2.2. Ikke-utvalgsfeil 

2.2.1. Dekningsfeil 

— Beskrivelse av registeret som brukes til utvalget, og dets generelle kvalitet. 

— Data i registeret og oppdateringsfrekvens. 

— Feil som skyldes manglende samsvar mellom utvalgsgrunnlaget og målpopulasjonen og delpopulasjoner 

(overdekning, underdekning, feilklassifiseringer). 

— Metoder som brukes for å innhente disse dataene. 

— Merknader om behandlingen av feilklassifiseringer. 

2.2.2. Målefeil 

Vurdering av feil som oppstod under datainnsamlingen, som for eksempel skyldes: 

— Utformingen av spørreskjemaet (resultater av forhåndstester eller laboratoriemetoder, spørrestrategier). 

— Rapporteringsenhet/oppgavegiver (reaksjoner fra oppgavegivere).  
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— Datainnsamlingsverktøy og bruk av administrative registre (samsvar mellom administrative begreper og 

utformingen av undersøkelsen, f.eks. referanseperioden og tilgjengeligheten av primærdata). 

— Datainnsamlingsmetoder. 

2.2.3. Bearbeidingsfeil 

Beskrivelse av dataredigeringsprosessen: 

— Bearbeidingssystemer og -verktøy som er brukt. 

— Feil på grunn av koding, redigering, vekting, tabulering osv. 

— Kvalitetskontroller på makro-/mikronivå. 

— Korrigeringer og mislykkede redigeringer inndelt i manglende verdier, feil og avvik. 

2.2.4. Frafallsfeil 

Beskrivelse av tiltak som er truffet for å kontakte oppgavegivere på nytt: 

— Svarfrekvens per enhet og per variabel. 

— Vurdering av enhetsfrafall og partielt frafall. 

— Fullstendig rapport om imputeringsprosedyrer, inkludert hvilke metoder som brukes ved imputering og/eller ny 

vekting. 

— Merknader om metode og resultatet av frafallsanalysen eller andre metoder for å vurdere følgene av frafall. 

3. AKTUALITET OG PUNKTLIGHET 

Tabell over start- og sluttdatoer for følgende prosjektfaser: datainnsamling, påminnelser og oppfølging, kontroll og 

redigering av data, ytterligere validering og imputering, undersøkelse om frafall (der det er aktuelt), beregninger, 

oversending av data til Eurostat og formidling av nasjonale resultater. 

4. TILGJENGELIGHET OG KLARHET 

— Betingelser for tilgang til data. 

— Plan for formidling av resultatene. 

— Kopi av alle metodedokumenter om innsendte statistikker. 

5. SAMMENLIGNBARHET 

Når det er hensiktsmessig og relevant, skal statene kommentere følgende: 

— Avvik fra det europeiske spørreskjemaet og definisjoner. 

— Om undersøkelsen var knyttet til en annen nasjonal undersøkelse. 

— I hvilken grad undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av eksisterende registerdata. 

— Beskrivelse av hvordan kravene i denne forordning er oppfylt for å kunne vurdere dataenes sammenlignbarhet. 

6. SAMMENHENG 

— Sammenligning av statistikk om samme fenomen eller variabel fra andre undersøkelser eller kilder. 

— Beskrivelse av hvordan kravene i denne forordning er oppfylt for å kunne vurdere dataenes geografiske sammen-

lignbarhet. 
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7. KOSTNAD OG BYRDE 

Analyse av byrde og nytte på nasjonalt plan, f.eks. med hensyn til: 

— Gjennomsnittlig svartid på spørreskjemaet. 

— Problematiske spørsmål eller moduler i undersøkelsen. 

— Problemer med klassifisering og definisjon av læringsaktiviteter, problemer med andre klassifiseringer. 

— Variablene som har vært mest/minst nyttige når det gjelder innsamling av data om voksnes deltaking i livslang 

læring. 

— Anslått eller faktisk tilfredshet blant databrukere på nasjonalt plan. 

— Byrde for oppgavegiverne. 

Tiltak for å redusere byrden. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1557 

av 13. juli 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 av 18. juni 2009 om avlingsstatistikk og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 543/2009 ble det fastsatt en ramme for utarbeiding av sammenlignbar unionsstatistikk over 

ettårige vekster. 

2) Etter en periodisk gjennomgåelse av gjennomføringen av forordning (EF) nr. 543/2009 anses det av hensyn til 

sammenlignbarhet som nødvendig å oppdatere noen av variabelnavnene og -definisjonene slik at de brukes og forstås på 

samme måte. 

3) Oppførte variabler som er foreldet, bør fjernes. 

4) Ettersom nasjonale produksjonsdata bør være sammenlignbare, bør fuktighetsgraden legges til produksjonen av noen 

plantekategorier som høstes i umoden tilstand. 

5) Forordning (EF) nr. 543/2009 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 543/2009 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 19.9.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2016 av 5. februar 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 60. 

(1) EUT L 167 av 29.6.2009, s. 1. 
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Avlinger fra dyrkbar mark 

DEL A 

 
Dyrket areal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Avling 

(100 kg/ha) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. jan. 30. juni 31. aug. 30. sep. 31. jan. 30. sep. 30. sep. 31. okt. 31. jan. 30. sep. 31. aug. 

år n år n år n år n år n + 1 år n + 1 år n år n år n + 1 år n + 1 år n 

Frist nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Alle medlems-

stater 

Medlemsstater 

over terskel 

Kornslag til produksjon av korn (inkludert 

såkorn)(*) 
— — — — x R — — x R — 

Kornslag (unntatt ris) til produksjon av korn 

(inkludert såkorn)(*) 
— — — — x x — — x x — 

Vanlig hvete og spelthvete(*) — x x x x R x x x R x 

Vanlig høsthvete og spelthvete(*) x x x x x x x x x x x 

Durumhvete(*) x x x x x R x x x R x 

Rug og høstkornblandinger (vinterbland-

korn)(*) 
x x x x x R x x x R x 

Bygg(*) — x x x x R x x x R x 

Høstbygg(*) x x x x x x x x x x x 

Havre(*) — x x x x x x x x x x 

Vårkornblandinger (sommerblandkorn)(*) — — — — x x — — x x — 

Maiskorn og corn-cob-mix (CCM)(*) — x x x x R x x x R x 

Rughvete(*) x x x x x x x x x x x 

Sorghum(*) — x x x x x x x x x x 

Andre kornslag ikke nevnt annet sted 

(bokhvete, hirse, kanarifrø osv.)(*) 
— — — — x x — — x x — 

Ris(*) — x x x x x x x x x x 

Indicaris — — — — x x — — x x — 

Japonicaris — — — — x x — — x x — 
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DEL B 

 
Dyrket areal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Avling 

(100 kg/ha) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. jan. 30. juni 31. aug. 30. sep. 31. mars 30. sep. 30. sep. 31. okt. 31. mars 30. sep. 31. aug. 

år n år n år n år n år n + 1 år n + 1 år n år n år n + 1 år n + 1 år n 

Frist nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Medlemsstater 

over terskel 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produk-

sjon av korn (inkludert såfrø og blandinger av korn 

og belgfrukter)(*) 

— — — — x R — — x x — 

Åkererter(*) — x x x x x x x x x x 

Bønnevikker(*) — x x x x x — x x x — 

Søtlupiner(*) — — — — x x — — x x — 

Andre tørkede belgfrukter og proteinvekster ikke 

nevnt annet sted 
— — — — x x — — — — — 

Rotvekster — — — — x x — — — — — 

Poteter (inkludert settepoteter) — x x x x x — x x x — 

Sukkerbete (unntatt såfrø) — x x x x R — x x R — 

Andre rotvekster ikke nevnt annet sted — — — — x x — — — — — 

Industriplanter — — — — x x — — — — — 

Raps- og rybsfrø(*) — x x x x R x x x R x 

Høstraps- og høstrybsfrø x x x x x x x x x x x 

Solsikkefrø(*) — x x x x R x x x R x 

Soya(*) — x x x x R x x x R x 

Linfrø (oljelin)(*) — — — — x R — — x x — 

Bomullsfrø(*) — — — — — — — — x x — 

Andre oljeholdige frøvekster ikke nevnt annet 

sted(*) 
— — — — x x — — — — — 

Tekstillin — — — — x R — — x x — 

Hamp — — — — x x — — x x — 

Bomullsfiber — — — — x R — — x x — 

Tobakk — — — — x R — — x R — 
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Dyrket areal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Avling 

(100 kg/ha) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. jan. 30. juni 31. aug. 30. sep. 31. mars 30. sep. 30. sep. 31. okt. 31. mars 30. sep. 31. aug. 

år n år n år n år n år n + 1 år n + 1 år n år n år n + 1 år n + 1 år n 

Frist nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Medlemsstater 

over terskel 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Alle 

medlemsstater 

Medlemsstater 

over terskel 

Humle — — — — x x — — x x — 

Aromatiske medisinplanter og krydderplanter — — — — x x — — — — — 

Energivekster ikke nevnt annet sted — — — — x x — — x x — 

Planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar 

mark 
— — — — x x — — — — — 

Midlertidig gressmark og beitemark — — — — x x — — — — — 

Belgvekster som høstes i umoden tilstand — — — — x x — — — — — 

Grønnfôrmais(*) — x x x x x x x x x x 

Andre kornslag som høstes i umoden tilstand 

(unntatt grønnfôrmais)(*) 
— — — — x x — — x x — 

n.e.c. = ikke nevnt annet sted 

(*) Opplysninger om produksjonen av disse produktene skal angis i gjennomsnittlig fuktighetsgrad, som hver medlemsstat skal meddele til Kommisjonen i januar/mars i år n + 1 (kolonne 9). 

NB: Estimater for kolonne 1, 2, 3 og 11 er obligatorisk for medlemsstater med gjennomsnittlig nasjonal produksjon per år i de tre siste årene som overstiger: 

3 000 000 tonn for vanlig hvete og spelthvete, 

1 000 000 tonn for durumhvete, 

900 000 tonn for bygg, 

100 000 tonn for rug og høstkornblandinger (vinterblandkorn), 

1 500 000 tonn for maiskorn og corn-cob-mix (CCM), 

200 000 tonn for rughvete, 

150 000 tonn for havre, 

150 000 tonn for sorghum, 

150 000 tonn for ris, 

70 000 tonn for åkererter, 

50 000 tonn for bønnevikker, 

300 000 tonn for raps- og rybsfrø, 

200 000 tonn for solsikkefrø, 

60 000 tonn for soya, 

700 000 tonn for poteter (inkludert settepoteter), 

2 500 000 tonn for sukkerbete (unntatt såfrø) 

og 4 500 000 tonn for grønnfôrmais. 
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Tabell 2 

Friske grønnsaker (inkludert meloner), jordbær og dyrket sopp 

 
Høstingsareal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. mars 

år n + 1 

31. mars 

år n + 1 

Frist nummer 1 2 

Friske grønnsaker (inkludert meloner) og jordbær x — 

Kål (Brassica) — — 

Blomkål og brokkoli x x 

Kål x x 

Blad- og stengelgrønnsaker (unntatt kål) — — 

Purre x x 

Stilkselleri x x 

Salat x x 

Salat i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke(1) x — 

Endiver x x 

Spinat x x 

Asparges x x 

Sikori til konsum i fersk tilstand x x 

Artisjokk x x 

Fruktgrønnsaker (inkludert meloner og vannmeloner) — — 

Tomater x x 

Tomater til konsum i fersk tilstand x x 

Tomater i veksthus eller under høyt beskyttelses-

dekke(1) 

x — 

Slangeagurker x x 

Slangeagurker i veksthus eller under høyt beskyttel-

sesdekke(1) 

x — 

Sylteagurker x x 

Auberginer x x 

Mandelgresskar x x 

Meloner x x 
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Høstingsareal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. mars 

år n + 1 

31. mars 

år n + 1 

Frist nummer 1 2 

Vannmeloner x x 

Paprika (Capsicum) x x 

Paprika (Capsicum) i veksthus eller under høyt 

beskyttelsesdekke(1) 

x — 

Rotvekster, knollvekster og løk — — 

Gulrøtter x x 

Kepaløk x x 

Sjalottløk x x 

Knollselleri x x 

Hagereddiker x x 

Hvitløk x x 

Friske belgfrukter x — 

Friske erter x x 

Friske bønner x x 

Jordbær x x 

Jordbær i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke(1) x — 

Dyrket sopp x x 

(1) Estimater er obligatorisk for medlemsstater med et nasjonalt høstingsareal på minst 500 hektar. 

Tabell 3 

Permanente vekster beregnet på konsum 

 
Produksjonsareal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. mars 

år n + 1 

31. mars 

år n + 1 

30. september 

år n + 1 

Frist nummer 1 2 3 

Permanente vekster beregnet på konsum x — — 

Frukter fra tempererte klimasoner — — — 

Epler x x — 

Epler til konsum i fersk tilstand — x — 
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Produksjonsareal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. mars 

år n + 1 

31. mars 

år n + 1 

30. september 

år n + 1 

Frist nummer 1 2 3 

Pærer x x — 

Ferskener x x — 

Nektariner x x — 

Aprikoser x x — 

Kirsebær x x — 

Surkirsebær x x — 

Plommer x x — 

Frukter fra subtropiske og tropiske klimasoner — — — 

Fikener x x — 

Kiwier x x — 

Avokadoer x x — 

Bananer x x — 

Bær (unntatt jordbær) — — — 

Solbær x x — 

Bringebær x x — 

Nøtter(1) — — — 

Valnøtter x x — 

Hasselnøtter x x — 

Mandler x x — 

Kastanjer x x — 

Sitrusfrukter(1) x — — 

Appelsiner x — x 

Små sitrusfrukter x — x 

Satsuma x — x 

Klementiner x — x 

Sitroner og lime x — x 

Pomelo og grapefrukt x — x 
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Produksjonsareal 

(1 000 hektar) 

Høstet produksjon 

(1 000 tonn) 

Frister for oversending 

Variabler 

31. mars 

år n + 1 

31. mars 

år n + 1 

30. september 

år n + 1 

Frist nummer 1 2 3 

Druer(1) x x — 

Vindruer x x — 

Druer til produksjon av vin med beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse (BOB) 

x x — 

Druer til produksjon av vin med beskyttet geografisk 

betegnelse (BGB) 

x x — 

Druer til produksjon av annen vin ikke nevnt annet 

sted (uten BOB/BGB) 

x x — 

Borddruer x x — 

Rosindruer x x — 

Oliven(1) — — — 

Bordoliven x x — 

Oliven til produksjon av olivenolje x x — 

n.e.c. = ikke nevnt annet sted 

(1) Estimater er obligatorisk for medlemsstater med et nasjonalt høstingsareal på minst 500 hektar. 

Tabell 4 

Bruk av landbruksareal 

 
Hovedareal 

(1 000 hektar) 

Frist for oversending 

Variabler 

30. sep. 

år n + 1 

Landbruksareal i drift R 

Dyrkbar mark R 

Kornslag til produksjon av korn (inkludert såkorn) x 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (inkludert såfrø og 

blandinger av korn og belgfrukter) 

x 

Poteter (inkludert settepoteter) x 

Sukkerbete (unntatt såfrø) x 

Industriplanter x 

Planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark x 
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Hovedareal 

(1 000 hektar) 

Frist for oversending 

Variabler 

30. sep. 

år n + 1 

Friske grønnsaker (inkludert meloner) og jordbær x 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) x 

Andre åkervekster ikke nevnt annet sted x 

Brakkmark R 

Permanent gressmark R 

Permanente vekster x 

Frukter, bær og nøtter (unntatt sitrusfrukter, druer og jordbær) R 

Druer R 

Oliven R 

Planteskoler x 

n.e.c. = ikke nevnt annet sted 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2173 

av 24. november 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 11(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 6. mai 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 11: «Felleskontrollerte ordninger» med tittelen «Regnskapsføring av overtakelser av 

interesser i felleskontrollerte driftsordninger». Endringene gir ny veiledning om regnskapsmessig behandling av en 

overtakelse av en interesse i en felleskontrollert driftsordning der aktiviteten utgjør en virksomhet. 

3) Endringene av IFRS 11 inneholder henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå 

ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, forstås 

som henvisninger til internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

4) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IFRS 11 oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 11: «Felleskontrollerte ordninger» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 61. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/74 
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Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

Artikkel 3 

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 24. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger 

(Endringer av IFRS 11) 

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes 

utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan 

skaffes fra IASB på www.iasb.org. 
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Endringer av IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

Nytt nr. 21A tilføyes. Nr. 20–21 er tatt med for å lette henvisningen, men er ikke endret. 

Felleskontrollerte driftsordninger 

20. En driftsansvarlig skal innregne følgende i tilknytning til sin interesse i en felleskontrollert driftsordning: 

a) sine eiendeler, herunder sin andel av eiendeler som holdes i fellesskap, 

b) sine forpliktelser, herunder sin andel av forpliktelser som pådras i fellesskap, 

c) sine inntekter fra salget av sin andel i produksjonen som oppstår av den felleskontrollerte driftsordningen, 

d) sin andel av inntektene fra salget av produksjonen fra den felleskontrollerte driftsordningen, og 

e) sine kostnader, herunder sin andel av kostnader som pådras i fellesskap. 

21.  En driftsansvarlig skal regnskapsføre de eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader som er knyttet til vedkommendes 

interesse i en felleskontrollert driftsordning i samsvar med de IFRS-er som får anvendelse på disse bestemte eiendelene, 

forpliktelsene, inntektene og kostnadene. 

21A  Når et foretak overtar en interesse i en felleskontrollert driftsordning der aktiviteten utgjør en virksomhet som definert i 

IFRS 3, skal det, i forhold til sin andel i samsvar med nr. 20, anvende alle prinsipper for regnskapsføring av 

virksomhetssammenslutninger i IFRS 3 og andre IFRS-er som ikke er i strid med veiledningen i denne IFRS, og gi de 

opplysningene om virksomhetssammenslutninger som kreves i disse IFRS-ene. Dette gjelder både overtakelse av de 

opprinnelige interessene og ytterligere interesser i den felleskontrollerte driftsordningen der aktiviteten utgjør en 

virksomhet. Regnskapsføringen av overtakelsen av en interesse i en slik felleskontrollert driftsordning er beskrevet i 

B33A–B33D. 

I vedlegg B endres overskriften over B34, og B33A–B33D og deres tilknyttede overskrift tilføyes. 

Finansregnskap for parter i en felleskontrollert ordning (21A–22) 

Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger 

B33A Når et foretak overtar en interesse i en felleskontrollert driftsordning der aktiviteten utgjør en virksomhet som definert i 

IFRS 3, skal det, i forhold til sin andel i samsvar med nr. 20, anvende alle prinsipper for regnskapsføring av 

virksomhetssammenslutninger i IFRS 3 og andre IFRS-er som ikke er i strid med veiledningen i denne IFRS, og gi de 

opplysningene om virksomhetssammenslutninger som kreves i disse IFRS-ene. Prinsippene for regnskapsføring av 

virksomhetssammenslutninger som ikke er i strid med veiledningen i denne IFRS, omfatter, men er ikke begrenset til: 

a)  måling av identifiserbare eiendeler til virkelig verdi, unntatt de postene det gis unntak for i IFRS 3 og andre  

IFRS-er, 

b)  innregning av utgifter i tilknytning til overtakelsen i de periodene som utgiftene påløper og tjenestene mottas, med 

det unntak at utgifter til utstedelse av verdipapirer knyttet til gjeld eller egenkapital skal innregnes i samsvar med 

IAS 32: «Finansielle instrumenter: presentasjon» og IFRS 91 

c)  innregning av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt som oppstår etter førstegangsinnregning av eiendeler og 

forpliktelser, med unntak av eiendeler ved utsatt skatt som oppstår etter førstegangsinnregning av goodwill, slik det 

kreves i IFRS 3 og IAS 12: «Inntektsskatt» for virksomhetssammenslutninger, 

d)  innregning av det overskytende av det overførte vederlaget utover nettoverdien av beløpene på tidspunktet for 

overtakelse av de identifiserbare anskaffede eiendelene og de overtatte forpliktelsene, som goodwill, og 

e)  testing for verdifall av en kontantgenererende enhet som goodwill er fordelt på, minst én gang per år og dessuten 

hver gang det foreligger en indikasjon på at enheten kan ha falt i verdi, slik det kreves i IAS 36: «Verdifall på 

eiendeler» med hensyn til goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning.  

  

(1) Dersom et foretak anvender disse endringene, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal henvisningene til IFRS 9 i disse endringene forstås 

som henvisninger til IAS 39 «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 
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B33B  21A og B33A får også anvendelse på opprettelsen av en felleskontrollert driftsordning dersom, og bare dersom, en av 

partene som deltar i den felleskontrollerte driftsordningen, overfører en eksisterende virksomhet som definert i IFRS  

3 til den felleskontrollerte driftsordningen når den opprettes. De får ikke anvendelse på opprettelsen av en 

felleskontrollert driftsordning dersom alle parter som deltar i den felleskontrollerte driftsordningen, bare bidrar med 

eiendeler eller grupper av eiendeler som ikke utgjør virksomheter, til den felleskontrollerte ordningen når den opprettes. 

B33C  En driftsansvarlig kan øke sin interesse i en felleskontrollert driftsordning der aktiviteten utgjør en virksomhet som 

definert i IFRS 3, ved å anskaffe ytterligere interesser i den felleskontrollerte driftsordningen. I slike tilfeller skal de 

tidligere holdte interessene i den felleskontrollerte driftsordningen ikke måles på nytt dersom den driftsansvarlige 

beholder felles kontroll. 

B33D  21A og B33A–B33C får ikke anvendelse på overtakelse av en interesse i en felleskontrollert driftsordning dersom de 

partene som deler felles kontroll, herunder det foretak som overtar interessen i den felleskontrollerte ordningen, er 

underlagt felles kontroll av det eller de samme overordnede morforetak både før og etter overtakelsen, og kontrollen 

ikke er midlertidig. 

I vedlegg C tilføyes C1AA og C14A og tilhørende overskrift. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

C1AA Ved «Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger» (endringer av IFRS 11), utgitt i 

mai 2014, ble overskriften etter B33 endret og 21A, B33A–B33D og C14A og tilhørende overskrifter tilføyd. Et 

foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2016 

eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

… 

Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger 

C14A Ved «Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger» (endringer av IFRS 11), utgitt i 

mai 2014, ble overskriften etter B33 endret og 21A, B33A–B33D, C1AA og tilhørende overskrifter tilføyd. Et foretak 

skal anvende disse endringene fremadrettet på overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger der 

aktiviteten utgjør en virksomhet som definert i IFRS 3, for de overtakelser som finner sted fra begynnelsen av den 

første perioden det anvender disse endringene. Beløp som er innregnet for overtakelser av interesser i felleskontrollerte 

driftsordninger som finner sted i tidligere perioder, skal derfor ikke justeres. 

Konsekvensendringer av IFRS 1 «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nytt nr. 39W tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

39W Ved «Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger» (endringer av IFRS 11), utgitt i 

mai 2014, ble C5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 

eller senere. Dersom et foretak anvender de tilknyttede endringene i IFRS 11 fra «Regnskapsføring av overtakelser av 

interesser i felleskontrollerte driftsordninger» (endringer av IFRS 11) på en tidligere periode, skal endringen av C5 

anvendes på denne tidligere perioden. 

I vedlegg C endres C5. 
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Vedlegg C 

Unntak for virksomhetssammenslutninger 

… 

C5 Unntaket for tidligere virksomhetssammenslutninger kommer også til anvendelse på tidligere overtakelser av investeringer 

i felleskontrollert virksomhet og interesser i felleskontrollerte driftsordninger der aktiviteten utgjør en virksomhet som 

definert i IFRS 3. Videre gjelder tidspunktet valgt i C1 også for alle slike overtakelser. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2231 

av 2. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 16 og 38(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. mai 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av IAS 16: «Eiendom, anlegg og 

utstyr» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler» med tittelen «Presisering av akseptable avskrivningsmetoder». På grunn av 

ulik praksis er det nødvendig å presisere hvorvidt det er hensiktsmessig å anvende inntektsbaserte avskrivningsmetoder 

for å beregne avskrivningen av en eiendel. 

3) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 16 og IAS 38 

oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b)  IAS 38: «Immaterielle eiendeler» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2015, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 62. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2018/EØS/76/75 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Presisering av akseptable avskrivningsmetoder 

(Endringer av IAS 16 og IAS 38) 

Endringer av IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

Nr. 56 endres, og nytt nr. 62A og 81I tilføyes. Nr. 60–62 endres ikke, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Avskrivbart beløp og avskrivningsperiode 

… 

56.  De framtidige økonomiske fordelene som en eiendel representerer, forbrukes i hovedsak av et foretak gjennom bruk av 

eiendelen. Andre faktorer, for eksempel teknisk eller kommersiell ukurans og slit og elde mens en eiendel er uvirksom, 

bidrar imidlertid ofte til en reduksjon av de økonomiske fordelene som det var forventet at foretaket kunne oppnå fra 

eiendelen. Som en konsekvens av dette må alle følgende faktorer tas i betraktning når en eiendels utnyttbare levetid skal 

beregnes: 

a)  … 

c)  Teknisk eller kommersiell ukurans som følge av endringer eller forbedringer i produksjonsprosessen, eller som følge 

av en endring i markedets etterspørsel etter det produkt eller den tjeneste som eiendelen genererer. Forventede 

framtidige reduksjoner i salgsprisen for et produkt som produseres ved hjelp av en eiendel, kan tyde på en forventning 

om at eiendelen skal bli teknisk eller kommersielt ukurant, noe som kan gjenspeile en reduksjon av de framtidige 

økonomiske fordelene som ligger i eiendelen. 

 … 

Avskrivningsmetode 

60. Avskrivningsmetoden som benyttes, skal gjenspeile mønsteret for hvordan eiendelens framtidige økonomiske 

fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket. 

61. Avskrivningsmetoden som anvendes for en eiendel, skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert regnskapsår 

og dersom det har vært en betydelig endring i det forventede mønsteret av forbruket av framtidige økonomiske 

fordeler ved eiendelen, skal avskrivningsmetoden endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. En slik endring 

skal regnskapsføres som en endring i regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8. 

62.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over eiendelens 

utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive metoden og produksjons-

enhetsmetoden. Lineær avskrivning innebærer et konstant avskrivningsbeløp over eiendelens utnyttbare levetid dersom 

eiendelens restverdi ikke blir endret. Den degressive metoden innebærer et avtakende avskrivningsbeløp over eiendelens 

utnyttbare levetid. Produksjonsenhetsmetoden fører til at avskrivningsbeløpet baseres på eiendelens forventede bruk eller 

produserte enheter. Foretaket velger den metoden som best gjenspeiler det forventede mønsteret for forbruk av framtidige 

økonomiske fordeler som ligger i eiendelen. Den valgte metoden anvendes konsekvent fra periode til periode, med 

mindre det skjer en endring i det forventede mønsteret for forbruk av eiendelens framtidige økonomiske fordeler. 

62A  Det er ikke hensiktsmessig å anvende en avskrivningsmetode basert på inntekt som er generert av en aktivitet som 

omfatter anvendelse av en eiendel. Inntekten som genereres av en aktivitet som omfatter anvendelse av en eiendel, 

gjenspeiler som regel andre faktorer enn forbruk av de økonomiske fordelene som ligger i eiendelen. Inntekten påvirkes 

for eksempel av andre innsatsfaktorer og prosesser, salgsvirksomhet og endringer i salgsvolum og -priser. Inntektenes 

priskomponent kan bli påvirket av inflasjon, som ikke har noen innvirkning på måten eiendelen forbrukes på. 

…  
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

81I Ved «Presisering av akseptable avskrivningsmetoder» (endringer av IAS 16 og IAS 38), utgitt i mai 2014, ble nr. 56 

endret og nr. 62A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på 

en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av IAS 38: «Immaterielle eiendeler» 

Nr. 92 endres. I nr. 98 i engelsk språkversjon endres «unit of production method» til «units of production method». Nytt  

nr. 98A–98C og 130J tilføyes. Nr. 97 endres ikke, men er tatt med for å lette henvisningen. 

UTNYTTBAR LEVETID 

… 

92.  Med tanke på de raske endringene som er skjedd i teknologi, programvare og på mange andre områder er immaterielle 

eiendeler utsatt for teknologisk ukurans. Eiendelens utnyttbare levetid vil derfor ofte være kort. Forventede framtidige 

reduksjoner i salgsprisen for et produkt som produseres ved hjelp av en eiendel, kan tyde på en forventning om at 

eiendelen skal bli teknisk eller kommersielt ukurant, noe som kan gjenspeile en reduksjon av de framtidige økonomiske 

fordelene som ligger i eiendelen. 

 … 

Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode 

97. Avskrivbart beløp for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal fordeles systematisk over 

eiendelens utnyttbare levetid. Avskrivningen skal begynne når eiendelen er tilgjengelig for bruk, dvs. når den er 

på det stedet og i den tilstand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. 

Avskrivning opphører på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt for salg (eller 

inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5, eller tidspunktet da 

eiendelen fraregnes. Avskrivningsmetoden som benyttes, skal avspeile mønsteret for hvordan eiendelens 

framtidige økonomiske fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på en 

pålitelig måte, skal den lineære metoden benyttes. Avskrivningsbeløpet for hver periode skal innregnes i 

resultatet, med mindre denne eller en annen standard tillater eller krever at dette beløpet skal inngå i en annen 

eiendels balanseførte verdi. 

98.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over eiendelens 

utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive metoden og produksjons-

enhetsmetoden. Den metoden som benyttes, skal velges ut fra foretakets forventede mønster for forbruk av de forventede 

framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, og anvendes konsekvent fra én periode til en annen, med mindre 

det skjer en endring i det forventede forbruksmønsteret for disse framtidige økonomiske fordelene. 

98A  Om ikke annet kan påvises, gjelder antakelsen om at en avskrivningsmetode basert på inntekt som er generert av en 

aktivitet som omfatter anvendelse av en immateriell eiendel, ikke er hensiktsmessig. Inntekten som genereres av en 

aktivitet som omfatter anvendelse av en immateriell eiendel, gjenspeiler som regel faktorer som ikke er direkte knyttet til 

forbruk av de økonomiske fordelene som ligger i eiendelen. Inntekten påvirkes for eksempel av andre innsatsfaktorer og 

prosesser, salgsvirksomhet og endringer i salgsvolum og -priser. Inntektenes priskomponent kan bli påvirket av inflasjon, 

som ikke har noen innvirkning på måten eiendelen forbrukes på. Denne antakelsen kan avkreftes bare under bestemte 

omstendigheter: 

a)  der den immaterielle eiendelen er uttrykt som et mål for inntekt, som beskrevet i nr. 98C, eller 

b)  når det kan godtgjøres at inntekten og forbruket av de økonomiske fordelene som ligger i den immaterielle eiendelen, 

er svært korrelert. 
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98B  Når en hensiktsmessig avskrivningmetode velges i samsvar med nr. 98, kan foretaket bestemme den viktigste 

begrensende faktoren som ligger i den immaterielle eiendelen. For eksempel kan det i en kontrakt som fastsetter 

foretakets rett til å anvende den immaterielle eiendelen, spesifiseres at foretaket kan anvende den immaterielle eiendelen i 

et forhåndsbestemt antall år (dvs. tidsbegrensning), til et antall produserte enheter eller til å generere inntekter for et fast 

samlet beløp. Valget av den viktigste begrensende faktoren kan også tjene som utgangspunkt for valget av grunnlaget for 

avskrivning, men det kan også anvendes et annet grunnlag dersom det bedre gjenspeiler det forventede mønsteret for 

forbruk av de framtidige økonomiske fordelene. 

98C  I tilfeller der den viktigste begrensende faktoren som ligger i den immaterielle eiendelen, er at en viss inntektsgrense nås, 

kan den inntekten som skal genereres, være et hensiktsmessig grunnlag for avskrivning. Et foretak kan for eksempel få 

konsesjon til å lete etter eller utvinne gull fra en gullgruve. Kontraktens utløpsdato kan være basert på et fast beløp for de 

samlede inntektene som genereres fra utvinning (for eksempel kan det i kontrakten fastsettes at det er tillatt å utvinne gull 

fra gruven inntil de samlede kumulative inntektene fra salg av gull når 2 milliarder valutaenheter), og ikke på et tidsrom 

eller på den mengden gull som kan utvinnes. I et annet tilfelle kan retten til å drive en bomvei være basert på et fast 

samlet beløp for de samlede inntektene fra innkrevde bompenger (for eksempel kan det i kontrakten fastsettes at 

bomveien kan drives inntil det kumulative bompengebeløpet fra driften av veien når 100 millioner valutaenheter). 

Dersom inntekter er fastsatt som den viktigste begrensende faktor i kontrakten for anvendelse av en immateriell eiendel, 

kan inntektene være et hensiktsmessig grunnlag for avskrivning av den immaterielle eiendelen, forutsatt at det i 

kontrakten angis et fast samlet beløp for de inntektene som skal genereres, og som avskrivningen skal fastsettes på 

grunnlag av. 

 … 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

130J Ved «Presisering av akseptable avskrivningsmetoder» (endringer av IAS 16 og IAS 38), utgitt i mai 2014, ble nr. 92 og 

98 endret og nr. 98A–98C tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/95/EU 

av 22. oktober 2014 

om endring av direktiv 2013/34/EU med hensyn til visse store foretaks og konserners offentliggjøring av 

ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 50 nr. 1, 

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 regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I sin melding av 13. april 2011 med tittelen «Single Market Act — Twelve levers to boost growth and strengthen 

confidence — 'Working together to create new growth'» påpekte Kommisjonen behovet for å øke åpenheten slik 

at sosiale opplysninger og miljøopplysninger som foretak i alle sektorer og i alle medlemsstater framlegger, får 

samme høye nivå. Dette er helt i samsvar med medlemsstatenes mulighet til ved behov å kreve ytterligere 

forbedringer av åpenheten når det gjelder foretakenes ikke-finansielle opplysninger, noe som i seg selv er en 

kontinuerlig prosess. 

2) Behovet for å forbedre foretakenes offentliggjøring av sosiale opplysninger og miljøopplysninger gjennom å 

legge fram et forslag til regelverk på området ble gjentatt i kommisjonsmeldingen med tittelen «A renewed EU 

strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility», som ble vedtatt 25. oktober 2011. 

3) I sine resolusjoner av 6. februar 2013 kalt henholdsvis «Corporate Social Responsibility: accountable, transparent 

and responsible business behaviour and sustainable growth» og «Corporate Social Responsibility: promot ing 

society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery» anerkjente Europaparlamentet betydningen av at 

foretak legger fram opplysninger om bærekraft, f.eks. sosiale faktorer og miljøfaktorer, med henblikk på å påvise 

risikoer for bærekraften og øke investorenes og forbrukernes tillit. Offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger 

er virkelig grunnleggende for å skape endring i retning av en bærekraftig verdensøkonomi gjennom å kombinere 

langsiktig lønnsomhet med sosial rettferdighet og miljøvern. I denne sammenhengen bidrar offentliggjøringen av 

ikke-finansielle opplysninger til å måle, overvåke og forvalte foretakenes resultater og deres innvirkning på 

samfunnet. Europaparlamentet oppfordret derfor Kommisjonen til å framlegge et forslag til regelverk for foretaks 

offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger som gir stor handlefrihet, for å ta hensyn til de mange sidene ved 

foretaks samfunnsansvar og deres varierende strategier for å ivareta dette ansvaret, og som i tillegg gir til strekkelig 

sammenlignbarhet for å oppfylle både investorers og andre berørte parters behov og behovet for å sikre forbrukerne 

lett tilgang til opplysninger om foretakenes innvirkning på samfunnet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 15.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45 av 

20.7.2017, s. 63. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 47. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. september 2014. 

2018/EØS/76/76 
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4) Samordningen av nasjonale bestemmelser om visse store foretaks offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger er 

viktig for foretakenes, aksjeeiernes og andre berørte parters interesser. En samordning er nødvendig på disse områdene 

ettersom de fleste av disse foretakene driver virksomhet i mer enn én medlemsstat. 

5) Det er også nødvendig å fastsette visse rettslige minstekrav med hensyn til omfanget av de opplysningene som bør 

gjøres tilgjengelige for allmennheten og myndighetene av foretak i hele Unionen. De foretakene som omfattes av dette 

direktiv, bør gi et pålitelig og helhetlig bilde av sin strategi, sine resultater og sine risikoer. 

6) For å gjøre de ikke-finansielle opplysningene som offentliggjøres i hele Unionen, mer ensartede og sammenlignbare bør 

visse store foretak utarbeide en ikke-finansiell erklæring som minst inneholder opplysninger om miljøspørsmål, sosiale 

spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål om respekt for menneskerettighetene og om bekjempelse av korrupsjon. 

Denne erklæringen bør inneholde en beskrivelse av strategier, resultater og risikoer knyttet til disse spørsmålene og bør 

inngå i det berørte foretakets årsberetning. Den ikke-finansielle erklæringen bør i tillegg inneholde opplysninger om de 

framgangsmåtene for behørig aktsomhet som foretaket anvender, også, når det er relevant og rimelig, med hensyn til 

dets forsynings- og underleverandørkjeder, for å påvise, forebygge og dempe aktuelle og potensielle negative 

virkninger. Det bør være mulig for medlemsstatene å unnta foretak som er omfattet av dette direktiv, fra kravet om å 

utarbeide en ikke-finansiell erklæring dersom det er utarbeidet en særskilt rapport for samme regnskapsår som har 

samme innhold. 

7) Dersom foretak skal utarbeide en ikke-finansiell erklæring, bør den, når det gjelder miljøspørsmål, inneholde nærmere 

opplysninger om aktuelle og forutsigbare virkninger av foretakets virksomhet på miljøet og, når det er relevant, på helse 

og sikkerhet, bruken av fornybar og/eller ikke-fornybar energi, klimagassutslipp, vannforbruk og luftforurensning. Når 

det gjelder sosiale spørsmål og personalspørsmål, kan opplysningene i erklæringen omhandle tiltak som treffes for å 

sikre likestilling mellom kjønnene, gjennomføringen av Den internasjonale arbeidsorganisasjons grunnleggende 

konvensjoner, arbeidsvilkårene, dialogen mellom partene i arbeidslivet, respekten for arbeidstakeres rett til å bli 

informert og hørt, respekten for fagforeningsrettigheter, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og dialogen med 

lokalsamfunnene og/eller tiltak som treffes for å sikre vern og utvikling av disse samfunnene. Med hensyn til 

menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon kan den ikke-finansielle erklæringen inneholde opplysninger om 

forebygging av brudd på menneskerettigheter og/eller virkemidler som er innført for å bekjempe korrupsjon. 

8) De foretakene som er omfattet av dette direktiv, bør framlegge tilstrekkelige opplysninger om forhold som utpeker seg 

ved at de mest sannsynlig vil føre til at det oppstår vesentlige risikoer med alvorlige virkninger, samt om alvorlige 

virkninger som allerede har oppstått. Hvor alvorlige disse virkningene er, bør vurderes på bakgrunn av deres omfang og 

betydning. Risikoen for negative virkninger kan stamme fra foretakets egen virksomhet eller være knyttet til dets drift 

og, når det er relevant og rimelig, dets produkter, tjenester eller forretningsforbindelser, herunder dets forsynings- og 

leverandørkjeder. Dette bør ikke føre til unødvendige administrative tilleggsbyrder for små og mellomstore bedrifter. 

9) Foretak som er omfattet av dette direktiv, kan framlegge disse opplysningene på grunnlag av nasjonale rammer, EU-

baserte rammer, f.eks. EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), eller internasjonale rammer, f.eks. FNs 

(De forente nasjoner) Global Compact, de veiledende prinsippene for næringsliv og menneskerettigheter som 

gjennomfører FN-rammen «Protect, Respect and Remedy», OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling) retningslinjer for flernasjonale foretak, Den internasjonale standardiseringsorganisasjons ISO 26000, Den 

internasjonale arbeidsorganisasjons trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale foretak og sosialpolitikk, Global 

Reporting Initiative eller andre anerkjente internasjonale rammer. 

10) Medlemsstatene bør sørge for at det finnes egnede og effektive metoder for å sikre at foretak offentliggjør ikke-

finansielle opplysninger i samsvar med dette direktiv. For det formål bør medlemsstatene sikre at det finnes effektive 

nasjonale framgangsmåter for å håndheve overholdelsen av pliktene fastsatt i dette direktiv, og at disse 

framgangsmåtene er tilgjengelige for alle personer og rettssubjekter som i samsvar med nasjonal rett har en rettmessig 

interesse i å sikre at direktivets bestemmelser overholdes. 

11) I nr. 47 i sluttdokumentet fra FNs Rio+20-konferanse kalt «The Future We Want» anerkjennes betydningen av at foretak 

rapporterer om bærekraft, og foretakene oppmuntres til, når det er relevant, å vurdere å integrere opplysninger om 

bærekraft i sine periodiske rapporter. Næringen, berørte regjeringer og berørte parter oppmuntres også til, eventuelt med 

støtte fra FN-systemet, å utvikle modeller for beste praksis og fremme integreringen av finansielle og ikke-finansielle 

opplysninger, idet det tas hensyn til erfaringer som er gjort innenfor allerede eksisterende rammer.  
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12) Investorers tilgang til ikke-finansielle opplysninger er et skritt i retning av å nå milepælen om i 2020 å ha innført 

markeds- og politikkinsentiver som belønner foretakene for å investere i effektivitet innenfor rammen av veikartet for et 

ressurseffektivt Europa. 

13) I sine konklusjoner av 24. og 25. mars 2011 oppfordret Det europeiske råd til at den samlede regelbyrden, særlig for 

små og mellomstore bedrifter (SMB), reduseres både på unionsplan og på nasjonalt plan, og det foreslo tiltak for å øke 

produktiviteten, samtidig som Europa 2020-strategien for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst har som mål å 

bedre forretningsklimaet for små og mellomstore bedrifter og fremme internasjonaliseringen av dem. I henhold til 

prinsippet «tenk smått først» bør derfor de nye offentliggjøringskravene få anvendelse bare på visse store foretak og 

konserner. 

14) Virkeområdet for disse ikke-finansielle offentliggjøringskravene bør defineres ut fra gjennomsnittlig antall ansatte, 

balansesum og nettoomsetning. Små og mellomstore bedrifter bør unntas fra tilleggskrav, og plikten til å offentliggjøre 

en ikke-finansiell erklæring bør få anvendelse bare på de store foretakene som er foretak av allmenn interesse, og på de 

foretakene av allmenn interesse som er morforetak i et stort konsern, og som i hvert tilfelle har mer enn 500 ansatte i 

gjennomsnitt, for konserner på konsolidert grunnlag. Dette bør ikke hindre medlemsstatene i å kreve at andre foretak og 

konserner enn dem som er omfattet av dette direktiv, offentliggjør ikke-finansielle opplysninger. 

15) Mange av foretakene som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1), inngår i 

konserner. Det bør utarbeides konsoliderte årsberetninger slik at deltakere og tredjeparter kan få opplysninger om disse 

konsernene. Nasjonal rett om konsoliderte årsberetninger bør derfor samordnes med sikte på å nå målene om at 

opplysninger som offentliggjøres av foretak i Unionen, skal være sammenlignbare og ensartede. 

16) Revisorer som foretar lovfestet revisjon, og revisjonsselskaper bør bare kontrollere at den ikke-finansielle erklæringen 

eller den særskilte rapporten er framlagt. Dessuten bør medlemsstatene kunne kreve at opplysningene som inngår i den 

ikke-finansielle erklæringen eller i den særskilte rapporten, kontrolleres av en uavhengig tilbyder av attestasjons-

tjenester. 

17) For å lette foretakenes offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger bør Kommisjonen utarbeide ikke-bindende 

retningslinjer, herunder sentrale generelle og sektorvise ikke-finansielle ytelsesindikatorer. Kommisjonen bør ta hensyn 

til gjeldende beste praksis, den internasjonale utviklingen og resultater av andre EU-initiativer på området. 

Kommisjonen bør holde hensiktsmessige samråd, herunder med berørte parter. Når det vises til miljøaspekter, bør 

Kommisjonen minst behandle arealbruk, vannforbruk, klimagassutslipp og materialforbruk. 

18) Mangfoldet av kompetanse og synspunkter blant medlemmene av foretakenes administrasjons-, ledelses- og 

kontrollorganer skaper en god forståelse av det berørte foretakets organisasjon og virksomhet. Det gjør det mulig for 

medlemmene av disse organene å utfordre ledelsens beslutninger på en konstruktiv måte og være mer åpne for nye ideer, 

noe som motvirker ensartede synspunkter hos medlemmene, såkalt gruppetenkning. Det bidrar dermed til et effektivt tilsyn 

med ledelsen og en god styring av foretaket. Det er derfor viktig å øke åpenheten om den mangfoldspolitikken som følges. 

På den måten blir markedet informert om foretaksstyringsmetoden, noe som indirekte legger et press på foretakene for å 

øke mangfoldet i styrene. 

19) Plikten til å offentliggjøre mangfoldsstrategiene for administrasjons-, ledelses- og kontrollorganene med hensyn til f.eks. 

alder, kjønn eller utdannings- og yrkesbakgrunn bør gjelde bare for visse store foretak. Offentliggjøring av 

mangfoldsstrategien bør inngå i erklæringen om foretaksstyring som fastsatt i artikkel 20 i direktiv 2013/34/EU. Dersom 

det ikke anvendes noen mangfoldsstrategi, bør det ikke være noen plikt til å innføre en, men erklæringen om foretaksstyring 

bør inneholde en tydelig forklaring på hvorfor det er slik.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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20) Det er konstatert initiativer på unionsplan, herunder landspesifikk rapportering for flere sektorer samt Det europeiske 

råds henvisninger i sine konklusjoner av 22. mai 2013 og 19. og 20. desember 2013 til store foretaks og konserners 

landspesifikke rapportering, lignende bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) og interna-

sjonale anstrengelser for å øke åpenheten i finansiell rapportering. Innenfor rammen av G8 og G20 er OECD blitt bedt 

om å utarbeide en standardisert rapporteringsmal slik at flernasjonale foretak kan rapportere til skattemyndighetene hvor 

i verden de skaper sitt overskudd og betaler skatt. En slik utvikling utfyller forslagene i dette direktiv som egnede tiltak 

tilpasset de respektive formål. 

21) Ettersom målet for dette direktiv, som er å gjøre opplysningene som offentliggjøres av visse store foretak og konserner i 

Unionen, mer relevante, ensartede og sammenlignbare, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

22) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, herunder frihet til å drive næringsvirksomhet, personvern og vern av 

personopplysninger. Dette direktiv må gjennomføres i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

23) Direktiv 2013/34/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2013/34/EU 

I direktiv 2013/34/EU gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 19a 

Ikke-finansiell erklæring 

1. Store foretak som er foretak av allmenn interesse, og som på balansedagen overskrider kriteriet om et gjennomsnittlig 

antall på 500 ansatte i løpet av regnskapsåret, skal i årsberetningen ta med en ikke-finansiell erklæring som inneholder 

opplysninger i det omfang som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, resultat og stilling samt virkningene av dets 

virksomhet, og som minst omhandler miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål om respekt for 

menneskerettighetene og om bekjempelse av korrupsjon, herunder 

a) en kort beskrivelse av foretakets forretningsmodell, 

b) en beskrivelse av de strategiene foretaket følger i disse spørsmålene, herunder de framgangsmåtene for behørig 

aktsomhet som er gjennomført, 

c) resultatet av disse strategiene,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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d) de vesentlige risikoene knyttet til disse spørsmålene i forbindelse med foretakets virksomhet, herunder, når det er 

relevant og rimelig, dets forretningsforbindelser, produkter eller tjenester som kan forventes å ha negativ virkning på 

disse områdene, og hvordan foretaket håndterer disse risikoene, 

e) de sentrale ikke-finansielle ytelsesindikatorene som er relevante for den aktuelle virksomheten. 

Dersom foretaket ikke følger noen strategi på et eller flere av disse områdene, skal den ikke-finansielle erklæringen 

inneholde en klar og begrunnet forklaring på dette. 

Den ikke-finansielle erklæringen nevnt i første ledd skal også ved behov inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til 

beløp oppført i årsregnskapet. 

Medlemsstatene kan tillate at opplysninger om forestående utvikling eller om spørsmål som det forhandles om, utelates i 

unntakstilfeller dersom medlemmene av administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer, som handler innenfor rammen av 

den myndighet de er gitt i henhold til nasjonal rett, og kollektivt har ansvar for sin oppfatning, er av den behørig 

begrunnede oppfatning at offentliggjøringen av slike opplysninger er til alvorlig skade for foretakets markedsstilling, 

forutsatt at en slik utelatelse ikke hindrer en rimelig og balansert forståelse av foretakets utvikling, resultat og stilling samt 

virkningene av dets virksomhet. 

Når medlemsstatene krever at opplysningene nevnt i første ledd skal offentliggjøres, skal de fastsette at foretakene kan 

støtte seg på nasjonale, EU-baserte eller internasjonale rammer, og foretakene skal i så fall angi hvilke rammer de har 

benyttet. 

2. Foretak som oppfyller kravet i nr. 1, skal anses å ha oppfylt kravet knyttet til analysen av ikke -finansielle 

opplysninger omhandlet i artikkel 19 nr. 1 tredje ledd. 

3. Et foretak som er et datterforetak, skal unntas fra kravet i nr. 1 dersom foretaket og dets datterforetak omfattes av et 

annet foretaks konsoliderte årsberetning eller særskilte rapport, som er utarbeidet i samsvar med artikkel 29 og denne 

artikkel. 

4. Dersom et foretak for samme regnskapsår utarbeider en særskilt rapport, uansett om den bygger på nasjonale, EU-

baserte eller internasjonale rammer, og denne rapporten inneholder de opplysningene som er nødvendige for den ikke-

finansielle erklæringen omhandlet i nr. 1, kan medlemsstatene unnta nevnte foretak fra kravet om å utarbeide den ikke-

finansielle erklæringen angitt i nr. 1, forutsatt at den særskilte rapporten 

a) offentliggjøres sammen med årsberetningen i samsvar med artikkel 30 eller 

b) gjøres offentlig tilgjengelig på foretakets nettsted innen en rimelig frist som ikke kan være lengre enn seks måneder 

etter balansedagen, og at det vises til den i årsberetningen. 

Nr. 2 får tilsvarende anvendelse på foretak som utarbeider en særskilt rapport som nevnt i første ledd i dette nummer. 

5. Medlemsstatene skal sikre at revisoren som foretar lovfestet revisjon, eller revisjonsselskapet kontrollerer om den 

ikke-finansielle erklæringen nevnt i nr. 1 eller den særskilte rapporten nevnt i nr. 4 er framlagt.  

6. Medlemsstatene kan kreve at opplysningene i den ikke-finansielle erklæringen nevnt i nr. 1 eller i den særskilte 

rapporten nevnt i nr. 4 kontrolleres av en uavhengig tilbyder av attestasjonstjenester.» 

2) I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«g) en beskrivelse av mangfoldsstrategien som anvendes av foretakets administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan 

med hensyn til f.eks. alder, kjønn eller utdannings- og yrkesbakgrunn, målene for mangfoldsstrategien, hvordan 

strategien gjennomføres og resultatene i rapporteringsperioden. Dersom det ikke anvendes noen slik strategi, skal 

erklæringen inneholde en forklaring på hvorfor det er slik.»  
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b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Revisoren som foretar lovfestet revisjon, eller revisjonsselskapet skal avgi en uttalelse i samsvar med artikkel 34 

nr. 1 annet ledd om opplysningene som er utarbeidet i henhold til nr. 1 bokstav c) og d) i denne artikkel, og skal 

kontrollere at opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), e), f) og g) er framlagt.» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Medlemsstatene kan unnta foretak nevnt i nr. 1 som bare har utstedt andre verdipapirer enn aksjer som er 

opptatt til notering på et regulert marked i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, fra anvendelse 

av nr. 1 bokstav a), b), e), f) og g) i denne artikkel, med mindre slike foretak har utstedt aksjer som det handles med 

i en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i direktiv 2004/39/EF.» 

d) Nytt nummer skal lyde: 

«5. Uten hensyn til artikkel 40 får nr. 1 bokstav g) ikke anvendelse på små og mellomstore bedrifter.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 29a 

Konsolidert ikke-finansiell erklæring 

1. Foretak av allmenn interesse som er morforetak i et stort konsern som på balansedagen på konsolidert grunnlag 

overskrider kriteriet om et gjennomsnittlig antall på 500 ansatte i løpet av regnskapsåret, skal i den konsoliderte 

årsberetningen ta med en konsolidert ikke-finansiell erklæring som inneholder opplysninger i det omfang som er nødvendig 

for å forstå konsernets utvikling, resultat og stilling samt virkningene av dets virksomhet, og som minst omhandler 

miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål om respekt for menneskerettighetene og om 

bekjempelse av korrupsjon, herunder 

a) en kort beskrivelse av konsernets forretningsmodell, 

b) en beskrivelse av de strategiene konsernet følger i disse spørsmålene, herunder de framgangsmåtene for behørig 

aktsomhet som er gjennomført, 

c) resultatet av disse strategiene, 

d) de vesentlige risikoene knyttet til disse spørsmålene i forbindelse med konsernets virksomhet, herunder, når det er 

relevant og rimelig, dets forretningsforbindelser, produkter eller tjenester som kan forventes å ha negativ virkning på 

disse områdene, og hvordan konsernet håndterer disse risikoene, 

e) de sentrale ikke-finansielle ytelsesindikatorene som er relevante for den aktuelle virksomheten. 

Dersom konsernet ikke følger noen strategi på et eller flere av disse områdene, skal den konsoliderte ikke-finansielle 

erklæringen inneholde en klar og begrunnet forklaring på dette. 

Den konsoliderte ikke-finansielle erklæringen nevnt i første ledd skal også ved behov inneholde henvisninger og 

tilleggsforklaringer til beløp oppført i konsernregnskapet. 

Medlemsstatene kan tillate at opplysninger om forestående utvikling eller om spørsmål som det forhandles om, utelates i 

unntakstilfeller dersom medlemmene av administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer, som handler innenfor rammen av 

den myndighet de er gitt i henhold til nasjonal rett, og kollektivt har ansvar for sin oppfatning, er av den behørig 

begrunnede oppfatning at offentliggjøringen av slike opplysninger er til alvorlig skade for konsernets markedsstilling, 

forutsatt at en slik utelatelse ikke hindrer en rimelig og balansert forståelse av konsernets utvikling, resultat og stilling samt 

virkningene av dets virksomhet.  
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Når medlemsstatene krever at opplysningene nevnt i første ledd skal offentliggjøres, skal de fastsette at morforetaket kan 

støtte seg på nasjonale, EU-baserte eller internasjonale rammer, og morforetaket skal i så fall angi hvilke rammer det har 

benyttet. 

2. Et morforetak som oppfyller kravet i nr. 1, skal anses å ha oppfylt kravet knyttet til analysen av ikke-finansielle 

opplysninger omhandlet i artikkel 19 nr. 1 tredje ledd og i artikkel 29. 

3. Et morforetak som også er et datterforetak, skal unntas fra kravet i nr. 1 dersom det unntatte morforetaket og dets 

datterforetak omfattes av et annet foretaks konsoliderte årsberetning eller særskilte rapport, som er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 29 og denne artikkel. 

4. Dersom et morforetak for samme regnskapsår utarbeider en særskilt rapport som gjelder hele konsernet, uansett om den 

bygger på nasjonale, EU-baserte eller internasjonale rammer, og denne rapporten inneholder de opplysningene som er 

nødvendige for den konsoliderte ikke-finansielle erklæringen omhandlet i nr. 1, kan medlemsstatene unnta nevnte morforetak 

fra kravet om å utarbeide den konsoliderte ikke-finansielle erklæringen angitt i nr. 1, forutsatt at den særskilte rapporten 

a) offentliggjøres sammen med den konsoliderte årsberetningen i samsvar med artikkel 30 eller 

b) gjøres offentlig tilgjengelig på morforetakets nettsted innen en rimelig frist som ikke kan være lengre enn seks måneder 

etter balansedagen, og det vises til den i den konsoliderte årsberetningen. 

Nr. 2 får tilsvarende anvendelse på morforetak som utarbeider en særskilt rapport som nevnt i første ledd i dette nummer. 

5. Medlemsstatene skal sikre at revisoren som foretar lovfestet revisjon, eller revisjonsselskapet kontrollerer om den 

konsoliderte ikke-finansielle erklæringen nevnt i nr. 1 eller den særskilte rapporten nevnt i nr. 4 er framlagt. 

6. Medlemsstatene kan kreve at opplysningene i den konsoliderte ikke-finansielle erklæringen nevnt i nr. 1 eller i den 

særskilte rapporten nevnt i nr. 4 kontrolleres av en uavhengig tilbyder av attestasjonstjenester.» 

4) I artikkel 33 skal nr. 1 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal sikre at medlemmene av et foretaks administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer, som handler 

innenfor rammen av den myndighet de er gitt i henhold til nasjonal rett, har kollektivt ansvar for å sikre at 

a) årsregnskapet, årsberetningen, erklæringen om foretaksstyring, dersom den framlegges for seg, og rapporten nevnt i 

artikkel 19a nr. 4 og 

b) konsernregnskapet, de konsoliderte årsberetningene, den konsoliderte erklæringen om foretaksstyring, dersom den framlegges 

for seg, og rapporten nevnt i artikkel 29a nr. 4 

utarbeides og offentliggjøres i samsvar med kravene i dette direktiv og eventuelt i samsvar med de internasjonale 

regnskapsstandardene vedtatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002.» 

5) I artikkel 34 skal nytt nummer lyde: 

«3. Denne artikkel får ikke anvendelse på den ikke-finansielle erklæringen nevnt i artikkel 19a nr. 1 og den konsoliderte 

ikke-finansielle erklæringen nevnt i artikkel 29a nr. 1 eller på de særskilte rapportene nevnt i artikkel 19a nr. 4 og  

artikkel 29a nr. 4.»  
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6) I artikkel 48 innsettes følgende ledd før siste ledd: 

«I rapporten skal det også vurderes, idet det tas hensyn til utviklingen i OECD og resultatene av tilsvarende EU-initiativer, 

om det er mulig å innføre et krav om at store foretak hvert år skal utarbeide en landspesifikk rapport for hver medlemsstat 

og tredjestat der de driver virksomhet, som minst inneholder opplysninger om overskudd, skatt betalt av overskudd og 

mottatt offentlige støtte.» 

Artikkel 2 

Retningslinjer for rapportering 

Kommisjonen skal utarbeide ikke-bindende retningslinjer for metoder for rapportering av ikke-finansielle opplysninger, 

herunder sentrale generelle og sektorvise ikke-finansielle ytelsesindikatorer, for å lette foretakenes offentliggjøring av 

relevante, nyttige og sammenlignbare ikke-finansielle opplysninger. I forbindelse med dette skal Kommisjonen rådføre seg med 

berørte parter. 

Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjene innen 6. desember 2016. 

Artikkel 3 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av dette direktiv, herunder blant 

annet om dets virkeområde, særlig med hensyn til store unoterte foretak, dets effektivitet og omfanget av de retningslinjene og 

metodene som stilles til rådighet. Rapporten skal offentliggjøres innen 6. desember 2018 og skal om nødvendig følges av 

egnede forslag til regelverk. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 6. desember 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Medlemsstatene skal fastsette at bestemmelsene nevnt i første ledd får anvendelse på alle foretak som omfattes av artikkel 1, for 

det regnskapsåret som begynner 1. januar 2017 eller i løpet av kalenderåret 2017. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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



15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/477 

 

Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 22. oktober 2014. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ B. DELLA VEDOVA 

President Formann 

 __________  
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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(*) 

[…] 

Artikkel 1 

Virkeområde 

[…] 

2.  Landbruksvarer som definert i nr. 1 skal deles inn i 

følgende sektorer som angitt i de respektive delene av 

vedlegg I: 

[…] 

l)  Vin, del XII. 

[…] 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonene fastsatt for visse 

sektorer i vedlegg II anvendelse. 

[…] 

Artikkel 75 

Fastsettelse og innhold 

[…] 

3.  Uten at det berører artikkel 26 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1), kan markedsførings-

standardene nevnt i nr. 1 omfatte ett eller flere av følgende som 

skal fastsettes på sektor- eller produktspesifikt grunnlag og 

basert på hver sektors særtrekk, behovet for å regulere 

omsetningen og vilkårene fastsatt i nr. 5 i denne artikkel: 

[…] 

f)  Bestemte stoffer, bestanddeler eller ingredienser som brukes 

i produksjonen, herunder mengde, renhet og identitet. 

g)  Driftsform og produksjonsmetode, herunder ønologiske 

framstillingsmåter og avanserte systemer for bærekraftig 

produksjon. 

h)  Sammenstikning av most og vin, herunder definisjoner, 

blanding og restriksjoner. 

[…] 

k)  Restriksjoner med hensyn til bruken av visse stoffer og 

metoder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 671, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2016 av  

5. februar 2016 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. 45 av 20.7.2017,  

s. 64. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av  

25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av 

kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, 

kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 

2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT  

L 304 av 22.11.2011, s. 18). 

[…] 

m)  Vilkårene for disponering, oppbevaring, omsetning og bruk 

av produkter som ikke er i samsvar med markedsførings-

standardene vedtatt i henhold til nr. 1, eller med 

definisjonene, betegnelsene og varebetegnelsene nevnt i 

artikkel 78, samt disponering av biprodukter. 

4.  Utover nr. 1 kan markedsføringsstandarder få anvendelse 

på vinsektoren. Nr. 3 bokstav f), g), h), k) og m) får anvendelse 

på nevnte sektor. 

5.  De sektor- eller produktspesifikke markedsførings-

standardene som vedtas i henhold til nr. 1 i denne artikkel, skal 

fastsettes uten at det berører artikkel 84–88 og vedlegg IX, og 

idet det tas hensyn til 

[…] 

d)  metodene som er tilgjengelige for å bestemme produktenes 

fysiske, kjemiske og organoleptiske egenskaper. 

[…] 

Artikkel 78 

Definisjoner, betegnelser og varebetegnelser for visse 

sektorer og produkter 

1.  Dersom det er relevant for de gjeldende markedsførings-

standardene, får definisjonene, betegnelsene og varebetegnel-

sene fastsatt i vedlegg VII anvendelse på følgende sektorer eller 

produkter: 

[…] 

b)  Vin. 

[…] 

2.  Definisjonene, betegnelsene og varebetegnelsene fastsatt i 

vedlegg VII kan brukes i Unionen bare til markedsføring av et 

produkt som oppfyller de tilsvarende kravene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

[…] 

Artikkel 80 

Ønologiske framstillingsmåter og analysemetoder 

1.  Ved produksjon og oppbevaring i Unionen av produkter 

oppført i vedlegg VII del II skal det brukes bare ønologiske 

framstillingsmåter som er godkjent i samsvar med vedlegg VIII 

og fastsatt i artikkel 75 nr. 3 bokstav g) og artikkel 83 nr. 2  

og 3. 

Første ledd får ikke anvendelse på 

a)  drueråsaft og konsentrert drueråsaft og 

b)  druemost og konsentrert druemost beregnet på framstilling 

av drueråsaft.  

2018/EØS/76/77 
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Tillatte ønologiske framstillingsmåter kan brukes bare for å 

sikre en god vinframstilling, god holdbarhet eller god be-

arbeiding av produktet. 

Produkter oppført i vedlegg VII del II skal produseres i 

Unionen i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

2.  Produkter oppført i vedlegg VII del II skal ikke markeds-

føres i Unionen dersom 

a)  de har vært gjenstand for ønologiske framstillingsmåter 

som ikke er tillatt i Unionen, 

b)  de har vært gjenstand for ønologiske framstillingsmåter 

som ikke er tillatt på nasjonalt plan, eller 

c)  de ikke overholder reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

Vinprodukter som ikke kan markedsføres i samsvar med første 

ledd, skal destrueres. Som unntak fra denne regelen kan 

medlemsstatene tillate at visse slike produkter som de selv 

fastsetter kjennetegnene for, kan brukes av destillasjonsforetak 

eller eddikfabrikker eller til industriformål, forutsatt at slik 

tillatelse ikke oppmuntrer til produksjon av vinprodukter ved 

hjelp av ønologiske framstillingsmåter som ikke er tillatt. 

3.  Når Kommisjonen gir tillatelse til ønologiske 

framstillingsmåter som nevnt i artikkel 75 nr. 3 bokstav g), skal 

den 

a)  ta hensyn til de ønologiske framstillingsmåtene og analyse-

metodene som er anbefalt og offentliggjort av Den interna-

sjonale vinorganisasjon (OIV), og til resultatene av bruk i 

forsøksøyemed av ønologiske framstillingsmåter som ennå 

ikke er tillatt, 

b)  ta hensyn til vern av menneskers helse, 

c)  ta hensyn til den mulige risikoen for at forbrukerne villedes 

på grunn av veletablerte oppfatninger av produktet og 

tilhørende forventninger, og i den forbindelse undersøke 

hvilke informasjonstiltak som finnes og kan gjennomføres 

for å unngå slik risiko, 

d)  gi mulighet til å bevare vinens naturlige og vesentlige 

kjennetegn og unngå en gjennomgripende endring av det 

berørte produktets sammensetning, 

e)  sikre et akseptabelt minstenivå for miljøvern, 

f)  overholde de alminnelige reglene for ønologiske 

framstillingsmåter og reglene fastsatt i vedlegg VIII. 

4.  For å sikre korrekt behandling av vinprodukter som ikke 

kan markedsføres, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 227 om regler for de 

nasjonale framgangsmåtene nevnt i nr. 2 annet ledd i denne 

artikkel og om unntak fra disse med hensyn til tilbaketrekking 

eller destruering av vinprodukter som ikke oppfyller kravene. 

5.  Kommisjonen skal ved behov vedta gjennomfø-

ringsrettsakter om fastsettelse av metodene nevnt i artikkel 75 

nr. 5 bokstav d) for produktene oppført i vedlegg VII del II. 

Slike metoder skal bygge på relevante metoder som er anbefalt 

og publisert av OIV, med mindre de ikke er effektive eller 

hensiktsmessige for å nå Unionens mål. Disse gjennomfø-

ringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 229 nr. 2. 

I påvente av vedtakelsen av slike gjennomføringsrettsakter 

brukes de metodene og reglene som er tillatt i den berørte 

medlemsstaten. 

Artikkel 81 

Vindruesorter 

1.  Produktene som er oppført i vedlegg VII del II og 

produseres i Unionen, skal framstilles av vindruesorter som kan 

klassifiseres i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Med forbehold for nr. 3 skal medlemsstatene klassifisere 

hvilke vindruesorter til vinproduksjon som kan plantes, 

gjenplantes eller podes på deres respektive territorier. 

Medlemsstatene kan klassifisere bare vindruesorter som 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  Den berørte sorten skal tilhøre arten Vitis vinifera eller 

komme fra en krysning mellom den arten og andre arter av 

slekten Vitis. 

b)  Sorten er ikke en av følgende: Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton og Herbemont. 

Dersom en vindruesort strykes fra klassifiseringen nevnt i første 

ledd, skal opprykkingen finne sted innen 15 år etter at den er 

strøket. 

3.  Medlemsstater med en vinproduksjon som ikke overstiger 

50 000 hektoliter per vinår, beregnet på grunnlag av 

gjennomsnittlig produksjon i de siste fem vinårene, skal unntas 

fra kravet om klassifisering fastsatt i nr. 2 første ledd. 

I disse medlemsstatene er det imidlertid bare vindruesorter som 

er i samsvar med nr. 2 annet ledd som kan plantes, gjenplantes 

eller podes med henblikk på vinproduksjon. 

4.  Som unntak fra nr. 2 første og tredje ledd og nr. 3 annet 

ledd skal planting, gjenplaning eller poding av følgende 

vindruesorter tillates av medlemsstatene for vitenskapelig 

forskning og i forsøksøyemed: 

a)  Vindruesorter som ikke er klassifisert, når det gjelder andre 

medlemsstater enn dem som er nevnt i nr. 3. 

b)  Vindruesorter som ikke er i samsvar med nr. 2 annet ledd, 

når det gjelder medlemsstatene nevnt i nr. 3.  
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5.  Arealer som er beplantet med vindruesorter til vinproduk-

sjon i strid med nr. 2, 3 og 4, skal rykkes opp. 

Det er imidlertid ingen plikt til å rykke opp slike arealer dersom 

det som produseres, utelukkende er beregnet på konsum i 

vinprodusentens egen husholdning. 

Artikkel 82 

Spesifikk bruk av vin som ikke omfattes av kategoriene 

oppført i vedlegg VII del II 

Med unntak av vin på flaske der det kan godtgjøres at tappingen 

har skjedd før 1. september 1971, skal vin som framstilles av 

vindruesorter angitt i klassifiseringene opprettet i samsvar med 

artikkel 81 nr. 2 første ledd, men som ikke hører inn under noen 

av kategoriene fastsatt i vedlegg VII del II, brukes bare til 

konsum i vinprodusentens egen husholdning, til produksjon av 

vineddik eller til destillasjon. 

Artikkel 83 

Nasjonale regler for visse produkter og sektorer 

[…] 

2.  Medlemsstatene kan begrense eller forby bruk av visse 

ønologiske framstillingsmåter og innføre strengere regler for 

viner som er tillatt i henhold til Unionens regelverk, og som 

framstilles på deres territorium, for bedre å bevare de vesentlige 

kjennetegnene for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller beskyttet geografisk betegnelse og for musserende viner 

og sterkviner. 

3.  Medlemsstatene kan tillate bruk i forsøksøyemed av ikke-

tillatte ønologiske framstillingsmåter. 

[…] 

Artikkel 92 

Virkeområde 

1.  Regler for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnel-

ser og tradisjonelle betegnelser fastsatt i dette avsnitt får 

anvendelse på produktene nevnt i nr. 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 og 16 i 

vedlegg VIII del II. 

2.  Reglene nevnt i nr. 1 skal ha som mål å 

a)  verne forbrukernes og produsentenes legitime interesser, 

b)  sikre at det indre marked for de berørte produktene virker 

på en tilfredsstillende måte, og 

c)  fremme produksjonen av kvalitetsprodukter nevnt i dette 

avsnitt, samtidig som det tillates nasjonale kvalitetspolitiske 

tiltak. 

Artikkel 93 

Definisjoner 

1.  I dette avsnitt menes med 

a)  «opprinnelsesbetegnelse» navn på en region, et bestemt sted 

eller unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller en stat, 

som brukes for å betegne et produkt som nevnt i artikkel 92 

nr. 1 som oppfyller følgende krav: 

i)  Produktets kvalitet og egenskaper kan hovedsakelig 

eller utelukkende tilskrives særlige geografiske omgi-

velser med de naturlige og menneskelige faktorene 

som forbindes med dem. 

ii)  Druene som produktet er framstilt av, kommer bare fra 

dette geografiske området. 

iii)  Produksjonen skjer i dette geografiske området. 

iv)  Produktet stammer fra vinstokksorter som tilhører 

sorten Vitis vinifera. 

b)  «geografisk betegnelse» en betegnelse på en region, et 

bestemt sted eller unntaksvis og i behørig begrunnede 

tilfeller en stat, som brukes for å betegne et produkt som 

nevnt i artikkel 92 nr. 1 som oppfyller følgende krav: 

i)  Det har en særlig kvalitet, et særlig omdømme eller 

andre egenskaper som kan tilskrives den geografiske 

opprinnelsen. 

ii)  Minst 85 % av druene som brukes til framstillingen av 

det, kommer bare fra dette geografiske området. 

iii)  Produksjonen skjer i dette geografiske området. 

iv)  Det stammer fra vinstokksorter som tilhører arten Vitis 

vinifera, eller en krysning av Vitis vinifera-arten og 

andre arter av slekten Vitis. 

2.  Visse navn som tradisjonelt er brukt, skal utgjøre opp-

rinnelsesbetegnelser dersom de 

a)  betegner en vin, 

b)  viser til et geografisk navn, 

c)  oppfyller kravene i nr. 1 bokstav a) i)–iv) og 

d)  underlegges de framgangsmåtene for beskyttelse av 

opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser som er 

fastsatt i dette underavsnitt. 

3.  Opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, 

herunder slike som gjelder geografiske områder i tredjestater, 

kan beskyttes i Unionen etter reglene i dette underavsnitt. 

4.  Produksjon som nevnt i nr. 1 bokstav a) iii) skal omfatte 

alle arbeidsoperasjoner fra høsting av druene til avslutning av 

vinframstillingsprosessene, med unntak av eventuelle prosesser 

etter framstillingen.  
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5.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) ii) skal den andelen av 

druene på opptil 15 % som ikke kommer fra det avgrensede 

området, komme fra medlemsstaten eller tredjestaten der det 

avgrensede området ligger. 

Artikkel 94 

Søknad om beskyttelse 

1.  Søknader om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser eller 

geografiske betegnelser skal inneholde teknisk dokumentasjon 

med følgende: 

a)  Betegnelsen som skal beskyttes. 

b)  Søkerens navn og adresse. 

c)  Produktspesifikasjonen nevnt i nr. 2. 

d)  Et enhetsdokument som sammenfatter produktspesifi-

kasjonen nevnt i nr. 2. 

2.  Produktspesifikasjonen skal gjøre det mulig for berørte 

parter å kontrollere de relevante produksjonsvilkårene for 

opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen. 

Produktspesifikasjonen skal minst omfatte følgende: 

a)  Betegnelsen som skal beskyttes. 

b)  En beskrivelse av vinen eller vinene: 

i)  Når det gjelder en opprinnelsesbetegnelse, de viktigste 

analytiske og organoleptiske egenskapene. 

ii)  Når det gjelder en geografisk betegnelse, de viktigste 

analytiske egenskapene samt en vurdering eller 

angivelse av de organoleptiske egenskapene. 

c)  Eventuelt de særlige ønologiske framstillingsmåtene som 

brukes for å framstille vinen eller vinene, samt de relevante 

restriksjonene på framstillingen av vinen eller vinene. 

d)  En avgrensning av det berørte geografiske området. 

e)  Største avling per hektar. 

f)  En angivelse av den eller de druesortene vinen eller vinene 

er framstilt av. 

g)  Nærmere opplysninger som bekrefter tilknytningen 

omhandlet i artikkel 93 nr. 1 bokstav a) i) eller, eventuelt, 

artikkel 93 nr. 1 bokstav b) i). 

h)  Gjeldende krav som er fastsatt i Unionens regelverk eller i 

nasjonal lovgivning, eller dersom medlemsstatene fastsetter 

det, av en organisasjon som forvalter den beskyttede 

opprinnelsesbetegnelsen eller den beskyttede geografiske 

betegnelsen, idet det tas hensyn til at slike krav skal være 

objektive, ikke innebære forskjellsbehandling og være 

forenlige med Unionens regelverk. 

i)  Navn og adresse til myndighetene eller organene som 

kontrollerer at bestemmelsene i produktspesifikasjonen blir 

overholdt, samt deres bestemte oppgaver. 

3.  Dersom søknaden om beskyttelse gjelder et geografisk 

område i en tredjestat, skal den i tillegg til opplysningene angitt 

i nr. 1 og 2 inneholde bevis for at den berørte betegnelsen er 

beskyttet i opprinnelsesstaten. 

Artikkel 95 

Søkere 

1.  Enhver berørt produsentgruppe, eller unntaksvis og i 

behørig begrunnede tilfeller en enkelt produsent, kan søke om 

beskyttelse av en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk 

betegnelse. Andre berørte parter kan delta i søknaden. 

2.  Produsenter kan søke om beskyttelse bare av viner som de 

selv framstiller. 

3.  Dersom en betegnelse angir et geografisk område delt av 

en landegrense, eller en tradisjonell betegnelse er knyttet til et 

geografisk område delt av en landegrense, kan det inngis en 

felles søknad. 

Artikkel 96 

Forberedende nasjonal framgangsmåte 

1.  Søknader om beskyttelse av en opprinnelsesbetegnelse 

eller en geografisk betegnelse for viner med opprinnelse i 

Unionen skal underlegges en forberedende nasjonal fram-

gangsmåte. 

2.  Søknaden om beskyttelse skal inngis i medlemsstaten der 

opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen har 

sin opprinnelse. 

3.  Medlemsstaten som mottar søknaden om beskyttelse, skal 

undersøke om den oppfyller vilkårene i dette underavsnitt. 

Medlemsstaten skal gjennomføre en nasjonal framgangsmåte 

der det sikres at søknaden offentliggjøres på en egnet måte, og 

der det fastsettes en frist på minst to måneder fra datoen for 

offentliggjøring, som enhver fysisk eller juridisk person som 

har en rettmessig interesse og er bosatt eller etablert på 

medlemsstatens territorium, har til å gjøre innsigelse mot den 

foreslåtte beskyttelsen ved å inngi en behørig begrunnet 

erklæring til medlemsstaten. 

4.  Dersom medlemsstaten som vurderer søknaden, anser at 

opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen ikke 

oppfyller vilkårene fastsatt i dette underavsnitt eller er uforenlig 

med unionsretten, skal den avslå søknaden.  



Nr. 76/482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

5.  Dersom medlemsstaten som vurderer søknaden, anser at 

kravene er oppfylt, skal den gjennomføre en nasjonal fram-

gangsmåte der det sikres at produktspesifikasjonen offentliggjø-

res på en egnet måte, som et minstekrav på internett, og 

videresende søknaden til Kommisjonen. 

Artikkel 97 

Kommisjonens gransking 

1.  Kommisjonen skal offentliggjøre datoen for inngivelse av 

søknaden om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen eller den 

geografiske betegnelsen. 

2.  Kommisjonen skal undersøke om søknadene om 

beskyttelse nevnt i artikkel 94 oppfyller vilkårene fastsatt i dette 

underavsnitt. 

3.  Dersom Kommisjonen anser at vilkårene fastsatt i dette 

underavsnitt er oppfylt, skal den vedta gjennomføringsrettsakter 

om offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av 

enhetsdokumentet nevnt i artikkel 94 nr. 1 bokstav d) og en 

henvisning til offentliggjøringen av produktspesifikasjonen som 

fant sted i forbindelse med den forberedende nasjonale 

framgangsmåten. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

uten anvendelse av framgangsmåten nevnt i artikkel 229 nr. 2 

eller 3. 

4.  Dersom Kommisjonen anser at vilkårene fastsatt i dette 

underavsnitt ikke er oppfylt, skal den vedta gjennomførings-

rettsakter om avslag på søknaden. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 229 nr. 2. 

Artikkel 98 

Framgangsmåte for innsigelse 

Innen to måneder fra datoen for offentliggjøring av 

enhetsdokumentet nevnt i artikkel 94 nr. 1 bokstav d) kan 

enhver medlemsstat eller tredjestat eller enhver fysisk eller 

juridisk person som har en rettmessig interesse, og som er 

bosatt eller etablert i en annen medlemsstat enn den som søker 

om beskyttelse, eller i en tredjestat, gjøre innsigelse mot den 

foreslåtte beskyttelsen ved å inngi til Kommisjonen en behørig 

begrunnet erklæring om vilkårene for retten til beskyttelse som 

fastsatt i dette underavsnitt. 

For fysiske eller juridiske personer som er bosatt eller etablert i 

tredjestater, skal erklæringen inngis enten direkte eller gjennom 

myndighetene i den berørte tredjestaten innen fristen på to 

måneder nevnt i første ledd. 

Artikkel 99 

Beslutning om beskyttelse 

På grunnlag av de opplysningene som Kommisjonen har til 

rådighet, skal Kommisjonen, etter framgangsmåten for 

innsigelse nevnt i artikkel 98, vedta gjennomføringsrettsakter 

om enten å beskytte opprinnelsesbetegnelsen eller den 

geografiske betegnelsen, dersom den oppfyller vilkårene i dette 

underavsnitt og er forenlig med Unionens regelverk, eller å 

avslå søknaden dersom disse vilkårene ikke er oppfylt. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 229 nr. 2. 

Artikkel 100 

Homonyme betegnelser 

1.  En betegnelse som det er inngitt søknad om, og som er 

helt eller delvis homonym med en betegnelse som allerede er 

registrert i henhold til denne forordning, skal registreres med 

behørig hensyn til lokal og tradisjonell bruk og risikoen for 

forveksling. 

En homonym betegnelse som villeder forbrukeren til å tro at 

produktene kommer fra et annet område, skal ikke registreres 

selv om betegnelsen er riktig med hensyn til det området, den 

regionen eller det stedet der produktene har sin opprinnelse. 

En registrert homonym betegnelse kan brukes bare dersom det 

er en klar forskjell i praksis mellom det homonymet som 

registreres sist, og den betegnelsen som allerede er registrert, 

idet det tas hensyn til behovet for å behandle de berørte 

produsentene likt og for ikke å villede forbrukerne. 

2.  Nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom en betegnelse 

som det er inngitt søknad om, er helt eller delvis homonym med 

en geografisk betegnelse som er beskyttet i henhold til med-

lemsstatenes lovgivning. 

3.  Dersom navnet på en vindruesort inneholder eller utgjør 

en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geo-

grafisk betegnelse, skal dette navnet ikke brukes til merking av 

landbruksvarer. 

For å ta hensyn til gjeldende merkingspraksis skal Kommi-

sjonen ha myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter i 

samsvar med artikkel 227 for å fastsette unntak fra denne 

regelen. 

4.  Beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelser og geografiske 

betegnelser for produkter som er omfattet av artikkel 93 i denne 

forordning, skal ikke berøre beskyttede geografiske betegnelser 

som gjelder for alkoholsterke drikker som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008(1). 

Artikkel 101 

Ytterligere grunner til å avslå søknader om beskyttelse 

1.  Et navn som er blitt generisk, skal ikke beskyttes som en 

opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av  

15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, 

merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1576/89 

(EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16). 
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I dette underavsnitt menes med «navn som er blitt generisk» 

navnet på en vin som, til tross for at det er knyttet til stedet eller 

regionen der produktet opprinnelig ble framstilt eller 

markedsført, er blitt det vanlige navnet på denne vinen i 

Unionen. 

For å fastslå om et navn er blitt generisk skal det tas hensyn til 

alle relevante faktorer, særlig 

a)  nåværende forhold i Unionen, særlig i de områdene der 

produktene forbrukes, 

b)  relevant unionsrett eller nasjonal lovgivning. 

2.  Et navn skal ikke beskyttes som opprinnelsesbetegnelse 

eller geografisk betegnelse dersom dette, på bakgrunn av et 

varemerkes omdømme og anseelse, kan villede forbrukeren 

med hensyn til vinens virkelige identitet. 

Artikkel 102 

Forhold til varemerker 

1.  En søknad om registrering av et varemerke som 

inneholder eller utgjør en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 

en beskyttet geografisk betegnelse som ikke er i samsvar med 

den gjeldende produktspesifikasjonen, eller hvis bruk hører inn 

under artikkel 103 nr. 2, og som gjelder et produkt som hører 

inn under en av kategoriene oppført i vedlegg VII del II, skal 

a)  avslås dersom søknaden om registrering av varemerket 

inngis etter datoen for inngivelse av søknaden om 

beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen eller den geo-

grafiske betegnelsen til Kommisjonen, og sistnevnte søknad 

fører til at opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske 

betegnelsen beskyttes, eller 

b)  kjennes ugyldig. 

2.  Uten at det berører artikkel 101 nr. 2, kan et varemerke 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel som det, i god tro, er inngitt 

søknad om, som er registrert eller som er innarbeidet gjennom 

bruk, dersom den muligheten er fastsatt i det berørte 

regelverket, på Unionens territorium enten før datoen for 

beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske 

betegnelsen i opprinnelsesstaten eller før 1. januar 1996, fortsatt 

brukes og fornyes uten hensyn til beskyttelsen av en 

opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forutsatt at 

det ikke er grunner til å kjenne varemerket ugyldig eller 

oppheve det i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/95/EF(1) eller rådsforordning (EF) nr. 207/2009(2). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 

2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

varemerker (EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om EF-

varemerker (EUT L 78 av 24.3.2009, s. 1). 

I slike tilfeller skal bruk av opprinnelsesbetegnelsen eller den 

geografiske betegnelsen tillates parallelt med de berørte 

varemerkene. 

Artikkel 103 

Beskyttelse 

1.  En beskyttet opprinnelsesbetegnelse og en beskyttet 

geografisk betegnelse kan brukes av enhver markedsdeltaker 

som markedsfører en vin som er framstilt i samsvar med den 

tilsvarende produktspesifikasjonen. 

2.  En beskyttet opprinnelsesbetegnelse og en beskyttet 

geografisk betegnelse og vinen som bruker denne beskyttede 

betegnelsen i samsvar med produktspesifikasjonene, skal 

beskyttes mot 

a)  enhver direkte eller indirekte kommersiell bruk av den 

beskyttede betegnelsen, 

i)  for sammenlignbare produkter som ikke er i samsvar 

med den beskyttede betegnelsens produktspesifikasjon, 

eller 

ii)  i den utstrekning slik bruk innebærer at en opprinnel-

sesbetegnelses eller en geografisk betegnelses om-

dømme utnyttes, 

b)  ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, også 

når produktets eller tjenestens virkelige opprinnelse er 

angitt eller den beskyttede betegnelsen er oversatt, 

transskribert eller translitterert eller følges av et uttrykk 

som «art», «type», «metode», «som framstilt i», «etter-

ligning», «smak», «som» eller tilsvarende, 

c)  enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av 

produktets herkomst, opprinnelse, art eller vesentlige 

egenskaper på pakningen eller emballasjen eller i 

reklamemateriell eller dokumenter for vedkommende 

vinprodukt, samt bruk av beholdere som kan gi et feilaktig 

inntrykk av opprinnelsen, 

d)  enhver annen praksis som er egnet til å villede forbrukeren 

med hensyn til produktets virkelige opprinnelse. 

3.  Beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geo-

grafiske betegnelser skal ikke bli generiske i Unionen i henhold 

til artikkel 101 nr. 1. 

Artikkel 104 

Register 

Kommisjonen skal opprette og føre et elektronisk register over 

beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske 

betegnelser for vin, som skal være offentlig tilgjengelig. 

Opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for 

produkter fra tredjestater som er beskyttet i Unionen i henhold 
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til en internasjonal avtale som Unionen er avtalepart i, kan 

oppføres i registeret. Slike betegnelser skal oppføres i registeret 

som beskyttede geografiske betegnelser med mindre det er 

uttrykkelig angitt i avtalen at det dreier seg om beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser i henhold til denne forordning. 

Artikkel 105 

Endring av produktspesifikasjoner 

En søker som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 95, kan søke 

om godkjenning av en endring av produktspesifikasjonen til en 

beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk 

betegnelse, særlig for å ta hensyn til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling eller for å foreta en ny avgrensning av 

det geografiske området nevnt i artikkel 94 nr. 2 annet ledd 

bokstav d). I søknaden skal de ønskede endringene beskrives og 

begrunnes. 

Artikkel 106 

Annullering 

Kommisjonen kan på eget initiativ eller etter behørig begrunnet 

anmodning fra en medlemsstat, en tredjestat eller en fysisk eller 

juridisk person med en rettmessig interesse vedta gjennom-

føringsrettsakter om å annullere beskyttelsen av en opprinnel-

sesbetegnelse eller geografisk betegnelse dersom vilkårene i 

den tilsvarende produktspesifikasjonen ikke lenger er oppfylt. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 229 nr. 2. 

Artikkel 107 

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser 

1.  Vinbetegnelser nevnt i artikkel 51 og 54 i rådsforordning 

(EF) nr. 1493/1999(1) og artikkel 28 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 753/2002(2) skal automatisk beskyttes i henhold til 

denne forordning. Kommisjonen skal oppføre dem i registeret 

omhandlet i artikkel 104 i denne forordning. 

2.  Kommisjonen skal treffe tilsvarende formelle tiltak for å 

fjerne vinbetegnelser som artikkel 118s nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 får anvendelse på, fra registeret omhandlet i 

artikkel 104 i denne forordning gjennom gjennomførings-

rettsakter vedtatt uten anvendelse av framgangsmåten nevnt i 

artikkel 229 nr. 2 eller 3 i denne forordning. 

3.  Artikkel 106 får ikke anvendelse på eksisterende 

beskyttede vinbetegnelser nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles 

markedsordning for vin (EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, 

presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter (EFT L 118 

av 4.5.2002, s. 1). 

Inntil 31. desember 2014 kan Kommisjonen på eget initiativ 

vedta gjennomføringsrettsakter om å annullere beskyttelsen av 

eksisterende beskyttede vinbetegnelser nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel dersom de ikke oppfyller vilkårene fastsatt i  

artikkel 93. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 229 nr. 2. 

4.  For Kroatias vedkommende skal vinbetegnelsene som er 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende(3), beskyttes i 

henhold til denne forordning, med forbehold for et positivt 

utfall av framgangsmåten for innsigelse. Kommisjonen skal 

oppføre dem i registeret omhandlet i artikkel 104. 

Artikkel 108 

Gebyrer 

Medlemsstatene kan innkreve gebyr til dekning av sine 

kostnader, herunder kostnader påløpt i forbindelse med 

behandling av søknader om beskyttelse, innsigelser, søknader 

om endringer og anmodninger om annullering i henhold til 

dette underavsnitt. 

[…] 

Artikkel 112 

Definisjon 

Med «tradisjonell betegnelse» menes en betegnelse som 

tradisjonelt brukes i medlemsstatene for produkter nevnt i 

artikkel 92 nr. 1 for å angi 

a)  at produktet har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 

en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til unionsretten 

eller nasjonal lovgivning, eller 

b)  produksjons- eller modningsmetoden, kvaliteten, fargen, 

typen sted eller en bestemt hendelse knyttet til historien til 

produktet som har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 

en beskyttet geografisk betegnelse. 

Artikkel 113 

Beskyttelse 

1.  En beskyttet tradisjonell betegnelse kan brukes bare på et 

produkt som er produsert i samsvar med definisjonen i  

artikkel 112. 

Tradisjonelle betegnelser skal beskyttes mot ulovlig bruk. 

2.  Tradisjonelle betegnelser skal beskyttes bare på det 

språket og for de kategoriene av vinprodukter som er angitt i 

søknaden, mot 

a)  ethvert misbruk av den beskyttede betegnelsen, også når 

betegnelsen følges av et uttrykk som «art», «type», 

«metode», «som framstilt i», «etterligning», «smak», 

«som» eller tilsvarende, 

  

(3) EUT C 116 av 14.4.2011, s. 12. 
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b)  enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av 

produktets art, egenskaper eller vesentlige egenskaper på 

pakningen eller emballasjen, i reklamemateriell eller i 

dokumenter for vedkommende produkt, 

c)  enhver annen praksis som er egnet til å villede forbrukeren, 

særlig for å gi inntrykk av at vinen oppfyller kravene til den 

beskyttede tradisjonelle betegnelsen. 

3.  Tradisjonelle betegnelser skal ikke bli generiske i 

Unionen. 

[…] 

Artikkel 117 

Definisjoner 

I dette avsnitt menes med 

a)  «merking» ord, opplysninger, varemerker eller -navn, bilder 

eller symboler som er påført emballasje, dokumenter, 

skilter, etiketter, halsetiketter eller krager som følger eller 

som viser til et produkt, 

b)  «presentasjon» enhver opplysning som formidles til 

forbrukerne ved hjelp av det berørte produkts emballasje, 

herunder formen på og typen av flasker. 

Artikkel 118 

Anvendelse av overgripende bestemmelser 

Når ikke annet er fastsatt i denne forordning, får rådsdirektiv 

89/396/EØF(1), direktiv 2000/13/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/45/EF(2), direktiv 2008/95/EF og forordning 

(EU) nr. 1169/2011 anvendelse på merking og presentasjon. 

Merkingen av produktene nevnt i nr. 1–11, 13, 15 og 16 i 

vedlegg VII del II kan ikke utfylles med andre opplysninger 

enn dem som er fastsatt i denne forordning, med mindre disse 

opplysningene oppfyller kravene i direktiv 2000/13/EF eller 

forordning (EU) nr. 1169/2011. 

Artikkel 119 

Obligatoriske opplysninger 

1.  Merking og presentasjon av produktene nevnt i nr. 1–11, 

13, 15 og 16 i vedlegg VII del II som markedsføres i Unionen 

eller er beregnet på eksport, skal inneholde følgende 

obligatoriske opplysninger: 

a)  Kategorien vinprodukter i samsvar med vedlegg VII del II. 

  

(1) Rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller 

merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti (EFT  

L 186 av 30.6.1989, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/45/EF av 5. september 

2007 om fastsettelse av bestemmelser om nominelle mengder for 

ferdigpakkede produkter, om oppheving av rådsdirektiv 

75/106/EØF og 80/232/EØF og om endring av rådsdirektiv 

76/211/EØF (EUT L 247 av 21.9.2007, s. 17). 

b)  For viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 

beskyttet geografisk betegnelse: 

i)  Uttrykket «beskyttet opprinnelsesbetegnelse» eller 

«beskyttet geografisk betegnelse». 

ii)  Navnet på den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen eller 

den beskyttede geografiske betegnelsen. 

c)  Sann alkoholstyrke i volumprosent. 

d)  Angivelse av herkomst. 

e)  Opplysning om tapperen eller, når det dreier seg om 

musserende vin, kullsyreimpregnert musserende vin, 

musserende kvalitetsvin eller musserende kvalitetsvin av 

aromatisk type, navnet på produsenten eller forhandleren. 

f)  Importøren, når det dreier seg om importerte viner. 

g)  Når det dreier seg om musserende vin, kullsyreimpregnert 

musserende vin, musserende kvalitetsvin eller musserende 

kvalitetsvin av aromatisk type, angivelse av sukker-

innholdet. 

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan kategorien vinprodukt 

utelates for viner der etiketten angir navnet på en beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse. 

3.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan uttrykket «beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse» eller «beskyttet geografisk betegnelse» 

utelates i følgende tilfeller: 

a)  Dersom en tradisjonell betegnelse i henhold til artikkel 112 

bokstav a) er angitt på etiketten i samsvar med produkt-

spesifikasjonen nevnt i artikkel 94 nr. 2. 

b)  I behørig begrunnede unntakstilfeller som skal fastsettes av 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter vedtatt i 

samsvar med artikkel 227 for å sikre samsvar med 

gjeldende merkingspraksis. 

Artikkel 120 

Frivillige opplysninger 

1.  Merking og presentasjon av produktene nevnt i nr. 1–11, 

13, 15 og 16 i vedlegg VII del II kan inneholde følgende 

frivillige opplysninger: 

a)  Årgang. 

b)  Navnet på en eller flere vindruesorter. 

c)  Når det gjelder andre viner enn dem som er nevnt i artikkel 

119 nr. 1 bokstav g), opplysninger om sukkerinnholdet.  
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d)  Når det gjelder viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller beskyttet geografisk betegnelse, tradisjonelle betegnel-

ser i henhold til artikkel 112 bokstav b). 

e)  Unionssymbolet for den beskyttede opprinnelses-

betegnelsen eller den beskyttede geografiske betegnelsen. 

f)  Visse produksjonsmetoder. 

g)  Når det gjelder viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller beskyttet geografisk betegnelse, navnet på en annen 

geografisk enhet som er mindre eller større enn det området 

som ligger til grunn for opprinnelsesbetegnelsen eller den 

geografiske betegnelsen. 

2.  Uten at det berører artikkel 100 nr. 3, og i forbindelse med 

bruken av de opplysningene som angis i nr. 1 bokstav a) og b) i 

denne artikkel for viner uten beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller beskyttet geografisk betegnelse, 

a)  skal medlemsstatene innføre lover og forskrifter som sikrer 

framgangsmåter for sertifisering, godkjenning og verifise-

ring som gir garanti for at de berørte opplysningene er 

riktige, 

b)  kan medlemsstatene ut fra objektive kriterier som ikke 

innebærer forskjellsbehandling, og idet det tas behørig 

hensyn til rettferdig konkurranse, for viner som er framstilt 

av vindruesorter på deres territorium, utarbeide lister over 

utelukkede vindruesorter, særlig dersom 

i)  det er risiko for at forbrukerne villedes om vinens 

virkelige opprinnelse fordi en viss vindruesort utgjør en 

integrert del av en eksisterende beskyttet opprinnelses-

betegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, 

ii)  kontroller ikke vil være kostnadseffektive fordi en viss 

vindruesort utgjør en svært liten del av medlemsstatens 

vindyrking, 

c)  skal blandinger av viner fra forskjellige medlemsstater ikke 

medføre merking av vindruesorten med mindre de berørte 

medlemsstatene beslutter noe annet og sikrer at de relevante 

framgangsmåtene for sertifisering, godkjenning og verifise-

ring kan gjennomføres. 

Artikkel 121 

Språk 

1.  Obligatoriske og frivillige opplysninger som nevnt i 

artikkel 119 og 120 skal, når de uttrykkes i ord, angis på ett 

eller flere av de offisielle språkene i Unionen. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal navnet på en beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 

eller en tradisjonell betegnelse som omhandlet i artikkel 112 

bokstav b) være angitt på etiketten på det eller de språk som 

beskyttelsen gjelder for. Når det gjelder en beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 

eller en spesifikk nasjonal betegnelse som staves med et annet 

alfabet enn det latinske, kan navnet også angis på ett eller flere 

av de offisielle språkene i Unionen. 

[…] 

Artikkel 146 

Vedkommende nasjonale myndigheter i vinsektoren 

1.  Uten at det berører andre bestemmelser i denne forordning 

om utpeking av vedkommende nasjonale myndigheter, skal 

medlemsstatene utpeke en eller flere myndigheter som skal ha 

ansvar for å sikre at unionsbestemmelsene i vinsektoren 

overholdes. Medlemsstatene skal særlig utpeke laboratoriene 

som er bemyndiget til å foreta offisielle analyser i vinsektoren. 

De utpekte laboratoriene skal oppfylle alminnelige kriterier for 

prøvingslaboratoriers virksomhet som fastsatt i ISO/IEC 17025. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn 

og adresse på myndighetene og laboratoriene nevnt i nr. 1. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene og 

regelmessig ajourføre dem. 

Artikkel 147 

Følgedokumenter og register 

1.  Produktene i vinsektoren skal bringes i omsetning i 

Unionen bare dersom de følges av et dokument kontrollert av 

myndighetene. 

2.  Fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger av 

personer som i forbindelse med utøvelsen av sitt yrke 

oppbevarer produkter fra vinsektoren, særlig produsenter, 

tappere, bearbeidere og forhandlere, skal føre inngangs- og 

utgangsregistre for disse produktene. 

 ____________   
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VEDLEGG I 

LISTE OVER PRODUKTER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2 

[…] 

DEL XII 

Vin 

Vinsektoren omfatter produktene oppført i følgende tabell: 

KN-kode Beskrivelse 

a) 2009 61 

2009 69 

Drueråsaft (herunder druemost) 

2204 30 92 

2204 30 94 

2204 30 96 

2204 30 98 

Druemost, unntatt druemost i gjæring eller druemost der gjæringen er avbrutt på annen 

måte enn ved tilsetting av alkohol 

b) ex 2204 Vin av friske druer, herunder forskårede viner; druemost, unntatt den under posisjon 2009, 

unntatt druemost som hører inn under underposisjon 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 

og 2204 30 98 

c) 0806 10 90 Friske druer, unntatt borddruer 

2209 00 11 

2209 00 19 

Vineddik 

d) 2206 00 10 Piquette 

2307 00 11 

2307 00 19 

Vinberme 

2308 00 11 

2308 00 19 

Pressrester av druer 
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VEDLEGG II 

[…] 

DEL IV 

Definisjoner for vinsektoren 

Termer som gjelder vinstokker 

1.  «Opprykking»: fullstendig fjerning av alle vinstokker på et vindyrkingsareal. 

2.  «Planting»: endelig utplanting av podede eller upodede vinstokker eller deler av vinstokker med henblikk på 

drueproduksjon eller anlegging av morrotstokker for vinplanter. 

3.  «Dobbeltpoding»: poding av en vinstokk som allerede har vært podet. 

Termer som gjelder produkter 

4.  «Friske druer»: den modne eller også lett tørkede vinstokkfrukten som brukes i vinframstilling, som kan knuses 

eller presses etter vanlige vinkjellermetoder, og som spontant setter i gang alkoholgjæring. 

5.  «Frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol»: et produkt som 

a)  har en sann alkoholstyrke på minst 12 volumprosent og høyst 15 volumprosent, 

b)  framstilles ved at det i en ugjæret druemost med en naturlig alkoholstyrke på minst 8,5 volumprosent, som 

stammer utelukkende fra vindruesorter som kan klassifiseres i henhold til artikkel 81 nr. 2, tilsettes 

i)  enten nøytral vinalkohol, herunder alkohol som framkommer ved destillasjon av tørkede druer, med en 

sann alkoholstyrke på minst 95 volumprosent, 

ii)  eller et ikke-rektifisert produkt som framkommer ved destillasjon av vin, med en sann alkoholstyrke på 

minst 52 volumprosent og høyst 80 volumprosent. 

6.  «Drueråsaft»: det flytende produktet som ikke er gjæret, men som er gjærbart, som 

a)  framkommer ved behandlinger som gjør det egnet til å drikkes i ubearbeidet tilstand, 

b)  framstilles av friske druer eller av druemost, eller ved rekonstituering. Når det framstilles ved rekonstituering, 

skal det gjøres av konsentrert druemost eller konsentrert drueråsaft. 

En sann alkoholstyrke i drueråsaft som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt. 

7.  «Konsentrert drueråsaft»: ikke-karamellisert drueråsaft som er framstilt ved delvis dehydrering av drueråsaft, som 

er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at refraktometeret som brukes etter en 

metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 50,9 % ved 20 °C. 

En sann alkoholstyrke i konsentrert drueråsaft som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt. 

8.  «Vinberme»: resten 

a)  som legger seg i bunnen av beholderne med vin etter gjæringen eller under lagringen eller etter den tillatte 

behandlingen, 

b)  som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av produktet nevnt i bokstav a), 

c)  som legger seg i bunnen av beholderne med druemost under lagringen eller etter den tillatte behandlingen, 

d)  som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av produktet nevnt i bokstav c). 

9.  «Pressrester av druer»: den gjærede eller ugjærede resten som framkommer ved pressing av friske druer. 

10.  «Piquette»: produktet som framkommer 

a)  ved gjæring av ubehandlede pressrester av druer bløtgjort i vann, eller 

b)  ved utvasking i vann av gjærede pressrester av druer. 

11.  «Forskåret vin»: produktet som 

a)  har en sann alkoholstyrke på minst 18 volumprosent og høyst 24 volumprosent, 

b)  framstilles utelukkende ved tilsetting i en vin som ikke inneholder restsukker, av et ikke-rektifisert produkt 

som framkommer ved destillasjon av vin, og som har en sann alkoholstyrke på høyst 86 volumprosent, eller 

c)  har et innhold av flyktig syre på høyst 1,5 gram per liter, uttrykt som eddiksyre.  
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12.  «Vinblanding»: 

a)  druemosten, 

b)  vinen eller 

c)  blandingen av druemoster og/eller viner med ulike egenskaper 

som skal brukes for å framstille en bestemt type musserende vin. 

Alkoholstyrke 

13.  «Sann alkoholstyrke i volumprosent»: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som finnes i 100 

volumenheter av det aktuelle produktet ved denne temperaturen. 

14.  «Potensiell alkoholstyrke i volumprosent»: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som kan produseres ved 

fullstendig gjæring av sukkeret i 100 volumenheter av det aktuelle produktet ved denne temperaturen. 

15.  «Total alkoholstyrke i volumprosent»: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i volumprosent. 

16.  «Naturlig alkoholstyrke i volumprosent»: den totale alkoholstyrken i volumprosent i det aktuelle produktet før 

noen form for anriking. 

17.  «Sann alkoholstyrke i masse»: det antall kilo ren alkohol som finnes i 100 kilo av produktet. 

18.  «Potensiell alkoholstyrke i masse»: det antall kilo ren alkohol som kan produseres ved fullstendig gjæring av 

sukkeret som finnes i 100 kilo av produktet. 

19.  «Total alkoholstyrke i masse»: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i masse. 

[…] 

VEDLEGG VII 

DEFINISJONER, BETEGNELSER OG VAREBETEGNELSR NEVNT I ARTIKKEL 78 

I dette vedlegg menes med «varebetegnelse» betegnelsen som næringsmiddelet selges under i henhold til artikkel 5 

nr. 1 i direktiv 2000/13/EF, eller næringsmiddelets betegnelse i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

[…] 

DEL II 

Kategorier vinprodukter 

1)  Vin 

Med «vin» menes produktet som framstilles utelukkende ved hel eller delvis alkoholgjæring av friske druer, enten 

de er knust eller ikke, eller av druemost. 

Vin skal 

a)  etter de eventuelle prosessene angitt i vedlegg VIII avsnitt B del I ha en sann alkoholstyrke på minst 8,5 

volumprosent, forutsatt at denne vinen er framstilt utelukkende av druer høstet i vindyrkingssone A og B 

omhandlet i tillegg I til dette vedlegg, og ikke under 9 volumprosent for de andre vindyrkingssonene, 

b)  som unntak fra den nedre grensen for sann alkoholstyrke som ellers gjelder, dersom den har beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, uansett om prosessene angitt i vedlegg VIII 

avsnitt B del I er fulgt, ha en alkoholstyrke på minst 4,5 volumprosent, 

c)  ha en total alkoholstyrke på høyst 15 volumprosent. Som unntak kan imidlertid 

— den øvre grensen for den totale alkoholstyrken nå opptil 20 volumprosent for viner som er framstilt uten 

anriking, fra visse vindyrkingsområder i Unionen, som fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, 

— den øvre grensen for total alkoholstyrke overstige 15 volumprosent for viner med beskyttet opprinnel-

sesbetegnelse, som er framstilt uten anriking, 

d)  med forbehold for unntak som fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 

75 nr. 2, ha et totalt syreinnhold på minst 3,5 gram per liter, uttrykt som vinsyre, dvs. 46,6 milliekvivalenter 

per liter. 

Med «Retsina» menes vin som er framstilt utelukkende på Hellas' geografiske territorium, av druemost behandlet 

med aleppofuruharpiks. Bruken av aleppofuruharpiks skal være tillatt bare for å framstille en «retsina»-vin på de 

vilkår som er fastsatt i gjeldende greske bestemmelser. 

Som unntak fra annet ledd bokstav b) anses «Tokaji eszencia» og «Tokajská esencia» som vin. 

Medlemsstatene kan imidlertid tillate bruk av uttrykket «vin» dersom  
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a)  den følges av navnet på en frukt i en sammensatt betegnelse for å omsette produkter som er framstilt ved 

gjæring av andre frukter enn druer, eller 

b)  den er en del av en sammensatt betegnelse. 

Enhver forveksling med produkter som svarer til vinkategoriene i dette vedlegg, skal unngås. 

2)  Ung, ikke ferdiggjæret vin 

Med «ung, ikke ferdiggjæret vin» menes vin der alkoholgjæringen ennå ikke er ferdig, og der bermen ennå ikke er 

utskilt. 

3)  Sterkvin 

Med «sterkvin» menes produktet 

a)  som har en sann alkoholstyrke på minst 15 volumprosent og høyst 22 volumprosent, 

b)  som har en total alkoholstyrke på minst 17,5 volumprosent, med unntak for visse sterkviner med en 

opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas av 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, 

c)  som er framstilt av 

— druemost i gjæring, 

— vin, 

— en blanding av ovennevnte produkter eller 

— druemost eller en blanding av druemost og vin når det gjelder visse sterkviner med beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, som fastsettes av Kommisjonen gjennom 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, 

d)  som har en opprinnelig naturlig alkoholstyrke på minst 12 volumprosent, med unntak for visse sterkviner med 

en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse som er oppført på en liste som 

skal vedtas av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, 

e)  og ved tilsetting 

i)  alene eller blandet 

— av nøytral vinalkohol, herunder alkohol framstilt ved destillasjon av tørkede druer, som har en sann 

alkoholstyrke på minst 96 volumprosent, 

— av vindestillat eller destillat av tørkede druer, som har en sann alkoholstyrke på minst 52 volumprosent 

og høyst 86 volumprosent, 

ii)  samt eventuelt ett eller flere av følgende produkter: 

— Konsentrert druemost. 

— En blanding av ett av produktene nevnt i bokstav e) i) med en druemost nevnt i bokstav c) første og 

fjerde strekpunkt. 

f)  som, som unntak fra bokstav e), når det gjelder sterkviner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet 

geografisk betegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas av Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, er tilsatt 

i)  ett av produktene nevnt i bokstav e) i), hver for seg eller blandet, eller 

ii)  ett eller flere av følgende produkter: 

— vinalkohol eller alkohol av tørkede druer, med en sann alkoholstyrke på minst 95 volumprosent og 

høyst 96 volumprosent, 

— brennevin av vin eller pressrester av druer, med en sann alkoholstyrke på minst 52 volumprosent og 

høyst 86 volumprosent, 

— brennevin av tørkede druer, med en sann alkoholstyrke på minst 52 volumprosent og høyst 94,5 

volumprosent, og 

iii)  eventuelt ett eller flere av følgende produkter: 

— Druemost i gjæring av rosindruer. 

— Konsentrert druemost som er framstilt ved direkte oppvarming, og som bortsett fra denne prosessen 

svarer til definisjonen av konsentrert druemost. 

— Konsentrert druemost. 

— En blanding av ett av produktene nevnt i bokstav f) ii) med en druemost nevnt i bokstav c) første og 

fjerde strekpunkt.  
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4)  Musserende vin 

Med «musserende vin» menes produktet 

a)  som er framstilt ved hjelp av første- eller annengangsgjæring av 

— friske druer, 

— druemost eller 

— vin, 

b)  som, når beholderen åpnes, avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen, 

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes 

karbondioksid i oppløsning, og 

d)  for hvilken den totale alkoholstyrken i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende viner ikke skal 

være lavere enn 8,5 volumprosent. 

5)  Musserende kvalitetsvin 

Med «musserende kvalitetsvin» menes produktet 

a)  som er framstilt ved hjelp av første- eller annengangsgjæring av 

— friske druer, 

— druemost eller 

— vin, 

b)  som, når beholderen åpnes, avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen, 

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3,5 bar som skyldes 

karbondioksid i oppløsning, og 

d)  for hvilken den totale alkoholstyrken i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende viner ikke skal 

være lavere enn 9 volumprosent. 

6)  Musserende kvalitetsvin av aromatisk type 

Med «musserende kvalitetsvin av aromatisk type» menes musserende kvalitetsvin 

a)  som er framstilt ved anvendelse av en vinblanding utelukkende av druemost eller druemost i gjæring som 

stammer fra bestemte vindruesorter som er oppført på en liste som skal utarbeides av Kommisjonen gjennom 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2. 

Musserende kvalitetsviner av aromatisk type som framstilles tradisjonelt ved anvendelse av en vinblanding, 

skal fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, 

b)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes 

karbondioksid i oppløsning, 

c)  som har en sann alkoholstyrke på minst 6 volumprosent, og 

d)  som har en total alkoholstyrke på minst 10 volumprosent. 

7)  Kullsyreimpregnert musserende vin 

Med «kullsyreimpregnert musserende vin» menes produktet 

a)  som er framstilt av vin uten beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, 

b)  som, når beholderen åpnes, kjennetegnes ved at det avgir karbondioksid som helt eller delvis stammer fra en 

tilsetting av denne gassen, og 

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes 

karbondioksid i oppløsning. 

8)  Perlende vin 

Med «perlende vin» menes produktet 

a)  som er framstilt av vin, ung, ikke ferdiggjæret vin, druemost eller druemost i gjæring, forutsatt at disse 

produktene har en total alkoholstyrke på minst 9 volumprosent, 

b)  som har en sann alkoholstyrke på minst 7 volumprosent, 

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar som 

skyldes naturlig karbondioksid i oppløsning, 

d)  som er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.  
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9)  Kullsyreimpregnert perlende vin 

Med «kullsyreimpregnert perlende vin» menes produktet 

a)  som er framstilt av vin, ung, ikke ferdiggjæret vin, druemost eller druemost i gjæring, 

b)  som har en sann alkoholstyrke på minst 7 volumprosent og en total alkoholstyrke på minst 9 volumprosent, 

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar som 

skyldes helt eller delvis tilsatt karbondioksid i oppløsning, 

d)  som er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter. 

10)  Druemost 

Med «druemost» menes det flytende produktet som oppnås naturlig eller ved fysiske prosesser, av friske druer. En 

sann alkoholstyrke i druemost som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt. 

11)  Druemost i gjæring 

Med «druemost i gjæring» menes produktet som framstilles gjennom gjæring av druemost som har en sann 

alkoholstyrke på over 1 volumprosent, men lavere enn tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent. 

12)  Druemost i gjæring av rosindruer 

Med «druemost i gjæring av rosindruer» menes produktet som framkommer ved delvis gjæring av druemost 

framstilt av rosindruer, med et totalt sukkerinnhold før gjæring på minst 272 gram per liter, og med en naturlig og 

sann alkoholstyrke i volumprosent som ikke kan være mindre enn 8 volumprosent. Visse viner, som fastsettes av 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, som oppfyller disse kravene, skal 

imidlertid ikke anses som druemost i gjæring av rosindruer. 

13)  Konsentrert druemost 

Med «konsentrert druemost» menes ikke-karamellisert druemost som er framstilt ved delvis dehydrering av 

druemost, som er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at refraktometeret som 

brukes etter en metode som skal fastsettes i samsvar med artikkel 80 nr. 5 første ledd og artikkel 91 første ledd 

bokstav d), ikke viser et tall under 50,9 % ved 20 °C. 

En sann alkoholstyrke i konsentrert druemost som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt. 

14)  Rektifisert konsentrert druemost 

Med «rektifisert konsentrert druemost» menes 

a)  det flytende ikke-karamelliserte produktet 

i)  som er framstilt ved delvis dehydrering av druemost, som er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn 

direkte oppvarming, slik at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes i samsvar med 

artikkel 80 nr. 5 første ledd og artikkel 91 første ledd bokstav d), ikke viser et tall under 61,7 % ved 

20 °C. 

ii)  som har gjennomgått tillatt behandling for avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn sukker, 

iii)  som har følgende kjennetegn: 

— En pH på høyst 5 ved 25 Brix-grader. 

— En optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for en tykkelse på 1 cm i druemost konsentrert ved  

25 Brix-grader. 

— Et sukroseinnhold som ikke kan påvises ved en metode som skal fastsettes. 

— En Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00 ved 25 Brix-grader. 

— En titrerbar syregrad på høyst 15 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Et svoveldioksidinnhold på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Et totalinnhold av kationer på høyst 8 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— En konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens per centimeter ved 25 Brix-grader og ved 20 °C. 

— Et innhold av hydroksymetylfurfural på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Spor av mesoinositol. 

b)  det faste ikke-karamelliserte produktet 

i)  som er framstilt ved krystallisering av rektifisert konsentrert druemost i flytende form uten bruk av 

løsemidler,  
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ii)  som har gjennomgått tillatt behandling for avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn sukker, 

iii) som har følgende kjennetegn etter fortynning i en oppløsning ved 25 Brix-grader: 

— En pH på høyst 7,5. 

— En optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for en tykkelse på 1 cm. 

— Et sukroseinnhold som ikke kan påvises ved en metode som skal fastsettes. 

— En Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00. 

— En titrerbar syregrad på høyst 15 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Et svoveldioksidinnhold på høyst 10 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Et totalinnhold av kationer på høyst 8 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— En konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens per centimeter ved 20 °C. 

— Et innhold av hydroksymetylfurfural på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet. 

— Spor av mesoinositol. 

En sann alkoholstyrke i rektifisert konsentrert druemost som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt. 

15)  Vin av rosindruer 

Med «vin av rosindruer» menes produktet 

a)  som er framstilt uten anriking av druer som har ligget i solen eller skyggen for delvis dehydrering, 

b)  som har en total alkoholstyrke på minst 16 volumprosent og en sann alkoholstyrke på minst 9 volumprosent, 

og 

c)  som har en naturlig alkoholstyrke på minst 16 volumprosent (eller 272 gram sukker per liter). 

16)  Vin av overmodne druer 

Med «vin av overmodne druer» menes produktet 

a)  som er framstilt uten anriking, 

b)  som har en naturlig alkoholstyrke på over 15 volumprosent, og 

c)  som har en total alkoholstyrke på minst 15 volumprosent og en sann alkoholstyrke på minst 12 volumprosent. 

Medlemsstatene kan fastsette en lagringstid for dette produktet. 

17)  Vineddik 

Med «vineddik» menes eddik 

a)  som framkommer utelukkende ved eddiksyregjæring av vin, og 

b)  som har et totalt syreinnhold på minst 60 gram per liter, uttrykt som eddiksyre.  
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[…] 

Tillegg I 

Vindyrkingssoner 

Det finnes følgende vindyrkingssoner: 

1)  Vindyrkingssone A omfatter 

a)  i Tyskland: alle vindyrkingsarealer bortsett fra arealene i nr. 2 bokstav a), 

b)  i Luxembourg: det luxembourgske vindyrkingsområdet, 

c)  i Belgia, Danmark, Irland, Nederland, Polen, Sverige og Det forente kongerike: vindyrkingsområdene i disse 

medlemsstatene, 

d)  i Tsjekkia: vindyrkingsområdet Čechy. 

2)  Vindyrkingssone B omfatter: 

a)  i Tyskland: vindyrkingsarealene i det bestemte dyrkingsområdet Baden, 

b)  i Frankrike: vindyrkingsarealene i de departementer som ikke er angitt i dette vedlegg, og i følgende 

departementer: 

— i Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin, 

— i Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, 

— i Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, 

— i Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, 

— i Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (kommunen Chapareillan), 

— i Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-

Loire, Sarthe, Vendée, Vienne samt vindyrkingsarealer i arrondissementet Cosne-sur-Loire i departementet 

Nièvre, 

c)  i Østerrike: i det østerrikske vindyrkingsområdet, 

d)  i Tsjekkia: vindyrkingsområdet Morava og de vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 1 bokstav d), 

e)  i Slovakia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská 

vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť og vindyrkingsområdene som ikke inngår i nr. 3 bokstav f), 

f)  i Slovenia: vindyrkingsarealene i følgende områder: 

— I regionen Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje. 

— I regionen Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska og Bela krajina samt vindyrkingsarealene i de områdene 

som ikke inngår i nr. 4 bokstav d). 

g)  i Romania: i området Podișul Transilvaniei, 

h)  i Kroatia: vindyrkingsarealene i følgende underområder: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje og 

Zagorje-Međimurje. 

3)  Vindyrkingssone C I omfatter 

a)  i Frankrike: vindyrkingsarealene 

— i følgende departementer: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, 

Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, 

Gironde, Isère (bortsett fra kommunen Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, 

Lozère, Nièvre (bortsett fra arrondissementet Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, 

Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, 

— i arrondissementene Valence og Die i departementet Drôme (bortsett fra kantonene Dieulefit, Loriol, 

Marsanne og Montélimar), 

— i arrondissementet Tournon: i kantonene Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, 

Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge og la Voulte-sur-Rhône i departementet Ardèche, 

b)  I Italia: vindyrkingsarealene i regionen Valle d’Aosta og provinsene Sondrio, Bolzano, Trento og Belluno, 

c)  i Spania: vindyrkingsarealene i provinsene Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa og Vizcaya, 

d)  i Portugal: vindyrkingsarealene i den delen av regionen Norte som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet 

«Vinho Verde», samt «Concelhos de Bombarral, Laurinhã, Mafra e Torres Vedras» (bortsett fra «Freguesias da 

Carvoeira e Dois Portos»), som hører til «Região viticola da Extremadura», 

e)  i Ungarn: alle vindyrkingsarealer,  
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g)  i Romania: vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 2 bokstav g) eller nr. 4 bokstav f), 

h)  i Kroatia: vindyrkingsarealene i følgende underområder: Hrvatsko Podunavlje og Slavonija. 

4)  Vindyrkingssone C II omfatter: 

a)  i Frankrike: vindyrkingsarealene 

— i følgende departementer: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (bortsett fra 

kantonene Olette og Arles-sur-Tech), Vaucluse, 

— i den delen av departementet Var som er avgrenset i sør av den nordlige grensen til kommunene Evenos, le 

Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour og Sainte-

Maxime, 

— i arrondissementet Nyons og kantonen Loriol-sur-Drôme i departementet Drôme, 

— i de delene av departementet Ardèche som ikke er oppført i nr. 3 bokstav a), 

b)  i Italia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia bortsett fra provinsen Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto 

bortsett fra provinsen Belluno, herunder de øyene som hører til disse regionene, som Elba og andre øyer i det 

toskanske arkipelet, Ponzian-øyene og øyene Capri og Ischia, 

c)  i Spania: vindyrkingsarealene i følgende provinser: 

— Lugo, Orense, Pontevedra 

— Ávila (bortsett fra kommunene som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet «comarca» Cebreros), 

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora 

— La Rioja 

— Álava 

— Navarra 

— Huesca 

— Barcelona, Girona, Lleida 

— Den delen av provinsen Zaragoza som ligger nord for elven Ebro 

— De kommunene i provinsen Tarragona som omfattes av opprinnelsesbetegnelsen Penedés 

— Den delen av provinsen Tarragona som tilsvarer det bestemte dyrkingsområdet «comarca» Conca de 

Barberá 

d)  i Slovenia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Brda eller Goriška Brda, Vipavska dolina eller Vipava, 

Kras og Slovenska Istra, 

e)  i Bulgaria: vindyrkingsarealene i følgende områder: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski 

Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина), 

f)  i Romania: vindyrkingsarealene i følgende områder: 

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului og Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, det 

sørlige vindyrkingsområdet, herunder sandområder og andre gunstige områder, 

g)  i Kroatia: vindyrkingsarealene i følgende underområder: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska 

zagora, Sjeverna Dalmacija og Srednja i Južna Dalmacija. 

5)  Vindyrkingssone C III a) omfatter 

a)  i Hellas: vindyrkingsområdene i følgende provinser: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, 

Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi og øya Santorini, 

b)  i Kypros: vindyrkingsområder i over 600 meters høyde, 

c)  i Bulgaria: vindyrkingsområder som ikke inngår i nr. 4 bokstav e). 

6)  Vindyrkingssone C III b) omfatter 

a)  i Frankrike: vindyrkingsarealene 

— i departementene på Korsika, 

— i den delen av departementet Var som ligger mellom havet og en linje avgrenset av kommunene (som selv 

omfattes) Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-

de-la-Tour og Sainte-Maxime, 

— i kantonene Olette og Arles-sur-Tech i departementet Pyrénées-Orientales, 
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b)  i Italia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardinia og Sicilia, herunder de 

øyene som hører til disse regionene, som øya Pantelleria og de eoliske, egadiske og pelagiske øyer, 

c)  i Hellas: vindyrkingsområder som ikke inngår i nr. 5 bokstav a), 

d)  i Spania: vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 3 bokstav c) eller nr. 4 bokstav c), 

e)  i Portugal: vindyrkingsarealene i de områdene som ikke inngår i nr. 3 bokstav d), 

f)  i Kypros: vindyrkingsområder i høyder som ikke overstiger 600 meter, 

g)  i Malta: alle vindyrkingsarealer. 

7)  Avgrensningen av områdene som omfattes av de administrative enhetene nevnt i dette vedlegg, er den som framgår 

av gjeldende nasjonale bestemmelser 15. desember 1981, og med hensyn til Spania, gjeldende nasjonale 

bestemmelser 1. mars 1986, samt med hensyn til Portugal, gjeldende nasjonale bestemmelser 1. mars 1998. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER NEVNT I ARTIKKEL 80 

DEL I 

Anriking, syrning og avsyrning i visse vindyrkingssoner 

A. Anrikingsgrenser 

1.  Når klimaforholdene i visse vindyrkingssoner i Unionen gjør det nødvendig, kan de berørte medlemsstatene tillate 

en økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke 

ferdiggjæret vin og vin framstilt av vindruesorter som kan klassifiseres i henhold til artikkel 81. 

2.  Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent skal foretas etter de ønologiske framstillingsmåtene som 

er nevnt i avsnitt B, og kan ikke overstige følgende grenser: 

a)  3 volumprosent i vindyrkingssone A. 

b)  2 volumprosent i vindyrkingssone B. 

c)  1,5 volumprosent i vindyrkingssone C. 

3.  I år med uvanlig ugunstige klimaforhold kan medlemsstatene anmode om at grensen eller grensene fastsatt i nr. 2 

heves med 0,5 %. Som svar på en slik anmodning skal Kommisjonen i henhold til myndigheten nevnt i artikkel 91 

snarest mulig vedta gjennomføringsrettsakter. Kommisjonen skal bestrebe seg på å treffe en beslutning innen fire 

uker etter at anmodningen ble framsatt. 

B. Anriking 

1.  Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent nevnt i avsnitt A kan foretas 

a)  for friske druer, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin, bare ved tilsetting av sukrose, konsentrert 

druemost eller rektifisert konsentrert druemost, 

b)  for druemost, bare ved tilsetting av sukrose, konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller ved 

delvis konsentrasjon, herunder omvendt osmose, 

c)  for vin, bare ved delvis konsentrasjon ved kjøling. 

2.  De behandlingene som er nevnt i nr. 1, skal utelukke hverandre gjensidig dersom vinen eller druemosten anrikes 

med konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost, og det gis støtte i henhold til artikkel 103y i 

forordning (EF) nr. 1234/2007. 

3.  Tilsettingen av sukrose nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan foretas bare ved tørrsukring og bare i følgende områder: 

a)  Vindyrkingssone A 

b)  Vindyrkingssone B 

c)  Vindyrkingssone C 

med unntak av vingårder i Hellas, Spania, Italia, Kypros, Portugal og vingårder i de franske departementene, som 

hører under følgende ankedomstols jurisdiksjon: 

— Aix-en-Provence 

— Nîmes 

— Montpellier 

— Toulouse 

— Agen  
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— Pau 

— Bordeaux 

— Bastia 

Nasjonale myndigheter kan imidlertid gi tillatelse til anriking ved tørrsukring som et unntak i de ovennevnte 

franske departementene. Frankrike skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene dersom 

det gis slike tillatelser. 

4.  Tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost skal ikke medføre at det opprinnelige 

volumet av knuste friske druer, druemost, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin øker med mer enn 

11 % i vindyrkingssone A, 8 % i vindyrkingssone B og 6,5 % i vindyrkingssone C. 

5.  Konsentrasjonen av druemost eller vin som har gjennomgått behandlingene nevnt i nr. 1, 

a)  skal ikke føre til at disse produktenes opprinnelige volum reduseres med mer enn 20 %, 

b)  skal, uten hensyn til avsnitt A nr. 2 bokstav c), ikke øke disse produktenes naturlige alkoholstyrke med mer enn 

2 volumprosent. 

6.  Behandlingene nevnt i nr. 1 og 5 skal ikke føre til at den totale alkoholstyrken i volumprosent i friske druer, 

druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin eller vin økes til mer enn 

a)  11,5 volumprosent i vindyrkingssone A, 

b)  12 volumprosent i vindyrkingssone B, 

c)  12,5 volumprosent i vindyrkingssone C I, 

d)  13 volumprosent i vindyrkingssone C II, 

e)  13,5 volumprosent i vindyrkingssone C III. 

7.  Som unntak fra nr. 6 kan medlemsstatene 

a)  for rødvin øke den totale alkoholstyrken i volumprosent for produktene nevnt i nr. 6 til 12 volumprosent i 

vindyrkingssone A og 12,5 volumprosent i vindyrkingssone B, 

b)  øke den totale alkoholstyrken i volumprosent for produktene nevnt i nr. 6 til et nivå som fastsettes av 

medlemsstatene, ved produksjon av viner med opprinnelsesbetegnelse. 

C. Syrning og avsyrning 

1.  Friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og vin kan gjennomgå 

a)  avsyrning i vindyrkingssone A, B og C I, 

b)  syrning og avsyrning i vindyrkingssone C I, C II og C III a) med forbehold for nr. 7, eller 

c)  syrning i vindyrkingssone C III b). 

2.  Syrning av andre produkter enn vin nevnt i nr. 1 kan foretas bare inntil en øvre grense på 1,50 gram per liter uttrykt 

som vinsyre, dvs. 20 milliekvivalenter per liter. 

3.  Syrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 2,50 gram per liter uttrykt som vinsyre, dvs. 33,3 

milliekvivalenter per liter. 

4.  Avsyrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 1 gram per liter uttrykt som vinsyre, dvs. 13,3 

milliekvivalenter per liter. 

5.  Druemost beregnet på konsentrasjon kan gjennomgå en delvis avsyrning.  
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6.  Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene i år med uvanlige klimaforhold tillate syrning av produktene nevnt i nr. 1 

i vindyrkingssone A og B på vilkårene som er nevnt i nr. 2 og 3. 

7.  Syrning og anriking, bortsett fra unntak som vedtas av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til 

artikkel 75 nr. 2, samt syrning og avsyrning av samme produkt, skal utelukke hverandre. 

D. Behandlinger 

1.  Hver av behandlingene nevnt i avsnitt B og C, med unntak av syrning og avsyrning av vin, skal være tillatt bare 

dersom de, på vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 

nr. 2, gjennomføres under bearbeidingen av friske druer, druemost, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret 

vin til vin eller en annen drikk fra vinsektoren beregnet på direkte konsum, bortsett fra musserende vin eller 

kullsyreimpregnert musserende vin, i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druene er høstet. 

2.  Konsentrasjonen av viner skal finne sted i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druene er høstet. 

3.  Syrning og avsyrning av viner skal finne sted bare i det vinframstillingsforetaket og i den vindyrkingssonen der 

druene som er benyttet til framstillingen av den aktuelle vinen, er høstet. 

4.  Hver av behandlingene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal meldes til vedkommende myndigheter. Det samme gjelder for de 

mengdene konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost eller sukrose som fysiske eller juridiske 

personer eller sammenslutninger av personer, særlig produsenter, tappere, bearbeidere og forhandlere, som skal 

fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2, oppbevarer i forbindelse med 

utøvelsen av sitt yrke, på samme tid og på samme sted i form av friske druer, druemost, druemost i gjæring eller vin 

i bulk. Oppgaven over disse mengdene kan imidlertid erstattes ved at mengdene innføres i et register over inngang 

og forbruk. 

5.  Hver av behandlingene nevnt i avsnitt B og C skal oppføres i følgedokumentet fastsatt i artikkel 147, som følger 

produkter som er behandlet på denne måten, når disse bringes i omsetning. 

6.  Med mindre det er gjort unntak på grunn av uvanlige klimaforhold, skal behandlingene nevnt i avsnitt B og C ikke 

gjennomføres 

a)  etter 1. januar i vindyrkingssone C, 

b)  etter 16. mars i vindyrkingssone A og B, og de skal gjennomføres bare for produkter fra vinår umiddelbart forut 

for disse datoene. 

7.  Uten hensyn til nr. 6 kan konsentrasjon ved kjøling samt syrning og avsyrning av vin foretas hele året. 

DEL II 

Restriksjoner 

A. Generelt 

1.  Ingen tillatte ønologiske framstillingsmåter skal omfatte tilsetting av vann, med mindre særlige tekniske grunner 

tilsier det. 

2.  Ingen tillatte ønologiske framstillingsmåter skal omfatte tilsetting av alkohol, bortsett fra framstilling av frisk 

druemost, der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, sterkvin, musserende vin, forskåret vin og perlende 

vin. 

3.  Forskåret vin skal brukes bare til destillasjon. 

B. Friske druer, druemost og drueråsaft 

1.  Frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, skal brukes bare til framstilling av produkter som 

ikke hører under KN-kode 2204 10, 2204 21 og 2204 29. Dette berører ikke eventuelle strengere bestemmelser som 

medlemsstatene måtte fastsette for framstilling på sitt territorium av produkter som ikke hører under KN-kode 

2204 10, 2204 21 og 2204 29. 

2.  Drueråsaft og konsentrert drueråsaft skal ikke brukes til vinframstilling eller tilsettes vin. Alkoholgjæring av disse 

produktene på Unionens territorium er forbudt. 
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3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på produkter som er beregnet på produksjon i Irland, Polen og Det forente kongerike 

av produkter som hører under KN-kode 2206 00, og for hvilke medlemsstatene kan tillate at det brukes en 

sammensatt betegnelse som inneholder ordet «wine». 

4.  Druemost i gjæring av rosindruer skal bringes i omsetning bare til framstilling av sterkvin og bare i de 

vindyrkingsområdene der denne bruken var tradisjonell praksis per 1. januar 1985, og til framstilling av vin av 

overmodne druer. 

5.  Friske druer, druemost, druemost i gjæring, konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost, druemost der 

gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, drueråsaft, konsentrert drueråsaft og vin, eller blandinger av disse 

produktene med opprinnelse i tredjestater, kan ikke brukes til framstilling av produktene nevnt i vedlegg VII del II 

eller tilsettes slike produkter på Unionens territorium. 

C. Blanding av viner 

Sammenstikning av en vin med opprinnelse i en tredjestat med en vin fra Unionen, og sammenstikning av viner 

med opprinnelse i tredjestater, er forbudt i Unionen. 

D. Biprodukter 

1.  Utpressing av druer er forbudt. Medlemsstatene skal, idet det tas hensyn til lokale og tekniske forhold, fastsette det 

minsteinnholdet av alkohol som pressrester av druer og vinberme etter pressing av druer kan inneholde. 

Medlemsstatene skal fastsette alkoholinnholdet i disse biproduktene til minst 5 % av alkoholinnholdet i den 

produserte vinen. 

2.  Av vinberme eller pressrester av druer skal det verken framstilles vin eller andre drikker til direkte konsum, bortsett 

fra alkohol, brennevin eller piquette. Helling av vin over berme, pressrester av druer eller aszú-masse, der denne 

praksisen tradisjonelt er brukt ved produksjon av «Tokaji fordítás» og «Tokaji máslás» i Ungarn og «Tokajský 

forditáš» og «Tokajský mášláš» i Slovakia, skal tillates på vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen gjennom 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 75 nr. 2. 

3.  Utpressing av vinberme og ny gjæring av pressrester av druer for andre formål enn destillasjon eller framstilling av 

piquette, er forbudt. Filtrering og sentrifugering av vinberme skal ikke anses som utpressing når de framstilte 

produktene er av sunn og god handelskvalitet. 

4.  Piquette kan, i den grad den berørte medlemsstaten tillater slik produksjon, brukes bare til destillasjon eller til 

konsum i vinprodusentens egen husholdning. 

5.  Med forbehold for medlemsstatenes mulighet til å beslutte at biprodukter skal disponeres ved hjelp av destillasjon, 

skal alle fysiske og juridiske personer eller sammenslutninger av personer som er i besittelse av biprodukter, 

pålegges å disponere dem på vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i henhold til 

artikkel 75 nr. 2. 

 ______  
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