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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 576/2013 

av 12. juni 2013 

om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4  

bokstav b), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003(3) fastsettes kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra 

tredjestater samt de kontrollene som gjelder ved slik 

forflytning. Den har som mål å sikre et tilstrekkelig 

sikkerhetsnivå med hensyn til risikoer for folkehelsen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 119. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. mai 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013. 

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

og dyrs helse ved slik ikke-kommersiell forflytning, og 

å fjerne eventuelle uberettigede hindringer for slike 

bevegelser. 

2) I en erklæring vedlagt europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 438/2010 av 19. mai 2010 om endring 

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

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr(4) påtok Kommisjonen seg å 

foreslå en gjennomgåelse av forordning (EF) 

nr. 998/2003 i sin helhet, særlig når det gjelder delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter. Som følge av 

ikrafttredelsen av traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) må den myndighet som gis 

Kommisjonen i henhold til forordning (EF) 

nr. 998/2003, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 

i TEUV. Med tanke på det antallet endringer som må 

foretas i kravene til dyrehelse fastsatt i forordning (EF) 

nr. 998/2003, og for å sikre at disse kravene er 

tilstrekkelig tydelige og tilgjengelige for allmennheten, 

bør forordningen oppheves og erstattes med denne 

forordning. 

3) Ved denne forordning bør det fastsettes en liste over 

dyrearter som harmoniserte krav til dyrehelse bør få 

anvendelse på når dyr av disse artene holdes som 

kjæledyr og omfattes av ikke-kommersiell forflytning. 

Når listen utarbeides bør det tas hensyn til artenes 

mottakelighet for eller rolle i epidemiologien for rabies. 

4) Ved 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(5) er det bl.a. fastsatt krav 

  

(4) EUT L 132 av 29.5.2010, s. 3. 

(5) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 
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til dyrehelse ved handel med og import av hunder, katter 

og ildrer, som er dyr som er mottakelige for rabies. 

Ettersom disse artene også holdes som kjæledyr som 

ofte ledsager eieren eller en person med fullmakt ved 

ikke-kommersiell forflytning innenfor og til Unionen, 

bør det ved denne forordning fastsettes krav til 

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av disse artene til medlemsstatene. Disse 

artene bør oppføres i del A i vedlegget til denne 

forordning. 

5) Det bør dessuten fastsettes en rettslig ramme for 

kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-

kommersiell forflytning av dyrearter som ikke er 

mottakelige for rabies, eller som ikke er av 

epidemiologisk betydning med hensyn til rabies, som 

dersom de ikke ble holdt som kjæledyr, ville vært 

omfattet av andre EU-rettsakter, herunder regelverk for 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. Disse artene 

bør oppføres i vedlegg I del B. 

6) Listen i vedlegg I del B bør omfatte virvelløse dyr, med 

unntak av bier og humler, som omfattes av direktiv 

92/65/EØF, og bløtdyr og krepsdyr, som omfattes av 

rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til 

dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 

hos vanndyr(1). Den bør også omfatte akvariedyr 

oppdrettet i ikke-kommersielle akvarier som ikke 

omfattes av virkeområdet for direktiv 2006/88/EF, og 

amfibier og krypdyr. 

7) Listen i vedlegg I del B bør dessuten omfatte alle andre 

fuglearter enn dem som omfattes av rådsdirektiv 

2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til 

dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og 

import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(2), og andre 

gnagere og kaniner enn dem som er ment for 

næringsmiddelproduksjon og som er definert i vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(3). 

8) Av hensyn til sammenhengen i unionsretten, og i 

påvente av at det innføres regler for ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

B til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra 

et territorium eller en tredjestat, bør imidlertid nasjonale 

regler kunne få anvendelse på slik forflytning, forutsatt 

  

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

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

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

at de ikke er strengere enn de som får anvendelse på 

forflytning for kommersielle formål. 

9) Ettersom dyr av artene som er oppført i vedlegg I del B 

til denne forordning, kan tilhøre arter som krever særlig 

vern, bør denne forordning få anvendelse uten å berøre 

rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om 

vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen 

med dem(4). 

10) For å opprette et klart skille mellom reglene som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning og de som 

får anvendelse på handel med og import til Unionen fra 

tredjestater av hunder, katter og ildrer omfattet av 

kravene til dyrehelse i direktiv 92/65/EØF, bør det i 

denne forordning ikke bare fastsettes en definisjon av 

kjæledyr, men også av ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, der kjæledyret ledsager eieren eller en person 

med fullmakt. Erfaringen har vist at det ikke alltid er 

mulig for kjæledyret å være i umiddelbar nærhet av 

eieren eller personen med fullmakt til enhver tid under 

ikke-kommersiell forflytning. I behørig berettigede og 

begrunnede tilfeller bør kjæledyret anses å ledsage 

eieren eller personen med fullmakt selv om den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyret finner sted 

opptil fem dager før eller etter forflytningen av eieren 

eller personen med fullmakt, eller finner sted på et annet 

fysisk sted enn der eieren eller personen med fullmakt 

befinner seg. 

11) Erfaring fra anvendelsen av gjeldende regler viser at 

handel med og import til Unionen fra tredjestater av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A kan 

framstilles som ikke-kommersiell forflytning, i 

bedragersk hensikt. For å unngå slik virksomhet, 

ettersom den kan medføre risiko for dyrs helse, bør det 

ved denne forordning fastsettes et høyeste antall 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A som kan 

ledsage eieren eller en person med fullmakt. Det bør 

imidlertid på visse særlige vilkår være mulig å 

overskride dette høyeste antallet. Det bør dessuten 

presiseres at når de særlige vilkårene ikke er oppfylt og 

antallet kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I til 

denne forordning overstiger det fastsatte høyeste 

antallet, får de relevante bestemmelsene i direktiv 

92/65/EØF og direktiv 90/425/EØF(5) eller direktiv 

91/496/EØF(6) anvendelse på disse kjæledyrene.  

  

(4) EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1. 

(5) Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll 

og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 

marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 

(6) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av 

prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 268 av 24.9.1991, 

s. 56). 
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12) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes det at kjæledyr 

av artene oppført i forordningens vedlegg I del A og B i 

en overgangsperiode skal anses som identifisert når de 

har en lett leselig tatovering eller er utstyrt med et 

elektronisk identifikasjonssystem («signalgiver»). Ved 

denne forordning bør det derfor fastsettes regler for 

merking av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg 

I til denne forordning etter overgangsperiodens utløp 

3. juli 2011. 

13) Implantasjon av en signalgiver er et invasivt inngrep og 

det kreves visse kvalifikasjoner for å utføre det. Signal-

givere bør derfor bare implanteres av en tilstrekkelig 

kvalifisert person. Dersom en medlemsstat tillater at en 

person som ikke er veterinær, implanterer signalgivere, 

bør den fastsette regler for de minstekvalifikasjoner en 

slik person bør ha. 

14) I vedlegg Ia til forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes 

tekniske krav til identifikasjon av kjæledyr ved hjelp av 

signalgivere. Disse tekniske kravene tilsvarer interna-

sjonalt anerkjente standarder, og bør fastsettes i vedlegg 

II til denne forordning uten vesentlige endringer. 

15) For å verne folkehelsen og helsen til kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I må denne forordning gi mulighet for 

å vedta forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer 

og infeksjoner enn rabies. Disse tiltakene bør bygge på 

bekreftede vitenskapelige opplysninger, og stå i rimelig 

forhold til den risikoen for folkehelsen eller dyrs helse 

som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

de kjæledyrene som sannsynligvis er mottakelige for 

disse sykdommene eller infeksjonene. Tiltakene bør 

omfatte regler for kategorisering av medlemsstater eller 

deler av medlemsstater, framgangsmåter i henhold til 

hvilke medlemsstater som krever bruk av forebyggende 

helsetiltak, fortløpende bør kunne begrunne tiltakene, 

vilkår for anvendelsen av og dokumentasjon av de 

forebyggende helsetiltakene og eventuelt vilkårene for 

unntak fra anvendelsen av disse tiltakene. En liste over 

medlemsstater eller deler av medlemsstater, kategorisert 

etter de relevante regler, bør derfor fastsettes i en 

gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til 

denne forordning. 

16) Det er mulig at rabiesvaksiner som gis til kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A før de er tre måneder, 

ikke gir beskyttende immunitet på grunn av konkurranse 

med antistoffer fra moren. Vaksineprodusentene 

anbefaler derfor at unge kjæledyr ikke vaksineres før 

denne alderen. For å godkjenne ikke-kommersiell 

forflytning av unge kjæledyr av artene oppført i 

vedlegg I del A som ikke er vaksinert, eller som er 

vaksinert, men som ennå ikke har utviklet beskyttende 

immunitet mot rabies, bør det ved denne forordning 

derfor fastsettes visse forebyggende tiltak som skal 

treffes, og medlemsstatene bør gis mulighet til å 

godkjenne slik forflytning til sitt territorium når unge 

kjæledyr oppfyller disse tiltakene. 

17) For å forenkle vilkårene for ikke-kommersiell forflyt-

ning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

mellom medlemsstater med tilsvarende gunstig status 

med hensyn til rabies, bør det ved denne forordning 

dessuten gis mulighet til å gi unntak fra kravet om 

vaksinasjon mot rabies. Denne muligheten bør være til 

stede for berørte medlemsstater som har inngitt en felles 

søknad. Unntaket bør bygge på bekreftede 

vitenskapelige opplysninger, og bør stå i rimelig forhold 

til den risikoen for folkehelsen eller dyrs helse som er 

forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr som sannsynligvis er mottakelige for rabies. 

Medlemsstater eller deler av medlemsstater som drar 

fordel av et slikt unntak, bør oppføres i en gjennomfø-

ringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne 

forordning. 

18) Stater og territorier som er oppført i avsnitt 2 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 anvender 

regler som tilsvarer medlemsstatenes regler, mens de 

som er oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning, 

oppfyller kriteriene fastsatt i forordningens artikkel 10. 

Disse listene bør fastsettes uten vesentlige endringer i en 

gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til 

denne forordning. 

19) Dessuten bør en liste over territorier eller tredjestater 

som anvender regler med samme innhold og virkning 

som reglene fastsatt i denne forordning for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B, fastsettes i en gjennom-

føringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne 

forordning. 

20) Ved forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes visse krav 

til ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til med-

lemsstatene fra andre medlemsstater eller tredjestater 

eller territorier oppført i avsnitt 2 i del B og C i 

vedlegg II til forordningen. Disse kravene omfatter en 

gyldig vaksinasjon mot rabies utført på det berørte 

kjæledyret med vaksiner som oppfyller minste-

standardene fastsatt i det relevante kapittelet i Verdens 

dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, eller som det 

er gitt en markedsføringstillatelse for i samsvar med 
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enten direktiv 2001/82/EF(1) eller forordning (EF) 

nr. 726/2004(2). Disse vaksinene har vist seg å være 

effektive når det gjelder å beskytte dyr mot rabies, og er 

en del av gyldighetskravene for vaksine mot rabies 

fastsatt i vedlegg Ib til forordning (EF) nr. 998/2003. 

Disse kravene bør fastsettes uten vesentlige endringer i 

vedlegg III til denne forordning. 

21) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes strengere krav 

til dyrehelse for kjæledyr som bringes til en medlems-

stat fra andre stater eller territorier enn de som er 

oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning. Disse 

kravene omfatter kontroller av rabiesvaksinens virkning 

hos enkeltdyr ved antistofftitrering i et laboratorium 

godkjent i samsvar med rådsvedtak 2000/258/EF av 

20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som 

skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å 

standardisere serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning(3). Dette kravet bør derfor 

opprettholdes i vedlegg IV til denne forordning, og det 

bør inkluderes et vilkår om at testen bør utføres etter 

metodene fastsatt i det relevante kapittelet i Verdens 

dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok. 

22) Identifikasjonsdokumenter som ledsager kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som omfattes av ikke-

kommersiell forflytning til medlemsstater, er påkrevd 

for å bekrefte samsvar med denne forordning. Denne 

forordning bør derfor fastsette vilkår for utstedelse av 

identifikasjonsdokumenter og krav til deres innhold, 

gyldighet, sikkerhetselementer, format og utforming. 

23) Ved denne forordning bør medlemsstatene gis mulighet 

til å tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt 

territorium av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

A ledsaget av et identifikasjonsdokument utstedt på et 

territorium eller i en tredjestat som anvender regler med 

samme innhold og virkning som medlemsstatene 

anvender. Medlemsstatene bør også gis mulighet til å 

tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium 

etter en forflytning til et territorium eller en tredjestat av 

de kjæledyrene som ledsages av et identifikasjons-

dokument utstedt i en medlemsstat, forutsatt at vilkårene 

for tilbakevending fra disse territoriene eller tredje-

statene er oppfylt før kjæledyret forlater Unionen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av  

31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og 

veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemid-

delkontor (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

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

24) Ved denne forordning bør medlemsstatene dessuten gis 

mulighet til, dersom eieren har behov for øyeblikkelig 

avreise, for eksempel ved plutselig naturkatastrofe, 

politisk uro eller andre tilfeller av force majeure som 

berører eieren, å tillate direkte innførsel til sitt 

territorium for kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

som ikke oppfyller bestemmelsene i denne forordning, 

forutsatt at det søkes om en tillatelse på forhånd som gis 

av bestemmelsesmedlemsstaten, og at en tidsbegrenset 

isolasjonsperiode under offentlig overvåking gjennom-

føres for å oppfylle vilkårene i denne forordning. Til 

tross for behovet for slik øyeblikkelig avreise, bør slike 

tillatelser være et ufravikelig krav på grunn av den 

risiko for dyrs helse som innføring av et kjæledyr til 

Unionen som ikke oppfyller denne forordning, 

medfører. 

25) Direktiv 90/425/EØF og direktiv 91/496/EØF får ikke 

anvendelse på veterinærkontroll av kjæledyr som ledsa-

ger reisende under ikke-kommersiell forflytning. 

26) For at medlemsstatene skal kunne kontrollere at denne 

forordning overholdes, og for å treffe nødvendige tiltak, 

bør det ved denne forordning kreves at personen som 

kjæledyret ledsager, framlegger det påkrevde identifika-

sjonsdokumentet ved enhver ikke-kommersiell forflyt-

ning til en medlemsstat, og det bør fastsettes tilstrek-

kelige dokumentasjons- og identitetskontroller av 

kjæledyr som ledsager sin eier ved ikke-kommersiell 

forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat 

eller fra visse territorier eller tredjestater. 

27) Det bør også kreves at medlemsstatene foretar sys-

tematisk dokumentasjons- og identitetskontroll på 

utpekte innreisesteder for kjæledyr som ledsager sin eier 

ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra 

visse territorier eller tredjestater. Ved disse kontrollene 

bør det tas hensyn til de relevante prinsippene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(4). Når det er 

nødvendig med henblikk på videre forflytning til andre 

medlemsstater, bør det kreves at medlemsstatene 

dokumenterer kontrollene i identifikasjonsdokumentet, 

slik at datoen for kontrollene kan brukes til å fastsette 

identifikasjonsdokumentets gyldighetstid. 

28) I tillegg bør det i denne forordning fastsettes beskyttel-

sestiltak for å håndtere den risiko for menneskers og 

dyrs helse som ikke-kommersiell forflytning av kjæle-

dyr medfører.  

  

(4) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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29) Med henblikk på å gi borgerne klare og tilgjengelige 

opplysninger om reglene som gjelder ved ikke-

kommersiell forflytning til Unionen av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I, bør det kreves at medlems-

statene gjør disse opplysningene, særlig relevante 

bestemmelser i nasjonal lovgivning, tilgjengelige for 

offentligheten. 

30) For å sikre korrekt anvendelse av denne forordning bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen når det gjelder 

artsspesifikke krav til merking av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B og artsspesifikke, 

forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies som berører artene oppført i 

vedlegg I, og til å vedta regler for begrensning av 

antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B som 

ledsager sin eier ved ikke-kommersiell forflytning samt 

til å endre vedlegg II til IV. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør under forberedelsen og utarbeidingen 

av delegerte rettsakter sikre samtidig, rettidig og 

hensiktsmessig overføring av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

31) I tillegg bør myndigheten til å vedta rettsakter etter 

framgangsmåten for behandling av hastesaker delegeres 

til Kommisjonen i behørig berettigede tilfeller av risiko 

for folkehelsen og dyrs helse når det gjelder 

forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies som kan berøre kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet med hensyn til listen over medlems-

stater eller deler av medlemsstater som har tilsvarende 

gunstig status når det gjelder rabies, og som har 

tillatelse til å inngå gjensidige avtaler om å gi unntak fra 

visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, listen over medlemsstater som er kategorisert i 

samsvar med reglene for forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies, listene 

over territorier og tredjestater som er utarbeidet for å gi 

unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning, 

modellen for de identifikasjonsdokumentene som skal 

ledsage kjæledyr av artene oppført i vedlegg I ved ikke-

kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen 

medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat, 

reglene for formatet til, utformingen av og språket i 

erklæringene som skal undertegnes og beskyttel-

sestiltakene ved utbrudd eller spredning av rabies eller 

av en annen sykdom eller infeksjon enn rabies. Denne 

myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1). 

33) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning om ajourføring av listen over 

medlemsstater eller deler av medlemsstater med tilsva-

rende gunstig status når det gjelder rabies som har 

tillatelse til å inngå gjensidige avtaler om å gi unntak fra 

visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr og listen over territorier og tredjestater som er 

utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår for ikke-

kommersiell forflytning, og om beskyttelsestiltak ved 

utbrudd eller spredning av rabies eller av en annen 

sykdom eller infeksjon enn rabies, der det i behørig 

begrunnede tilfeller knyttet til dyrs helse og folkehelsen 

er nødvendig av tvingende hasteårsaker. 

34) I en rekke medlemsstater er det konstatert manglende 

overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 998/2003. Medlemsstatene bør derfor fastsette regler 

for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av 

denne forordning. 

35) Ved kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 

om opprettelse av et standardpass for forflytning av 

hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet(2) 

fastsettes et standardpass for forflytning av kjæledyr av 

artene hund, katt og ilder mellom medlemsstatene i 

henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Identifika-

sjonsdokumentene utstedt i samsvar med dette standard-

sertifikatet bør, på visse vilkår, forbli gyldige i hele 

kjæledyrets levetid, for å begrense den administrative og 

økonomiske byrden for eierne. 

36) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/874/EU av 15. desember 2011 om fastsettelse av 

listen over tredjestater og territorier fra hvilke import av 

hunder, katter og ildrer samt ikke-kommersiell forflyt-

ning av flere enn fem hunder, katter og ildrer til 

Unionen er tillatt, og om sertifikatmodellene for import 

og ikke-kommersiell forflytning av disse dyrene til 

Unionen(3) fastsettes modellen for helsesertifikat som 

bekrefter at kravene i forordning (EF) nr. 998/2003 som 

gjelder ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre 

hunder, katter eller ildrer til Unionen, er oppfylt. For å 

sikre en smidig overgang til de nye reglene som er 

fastsatt i denne forordning, bør sertifikatmodellen forbli 

gyldig på visse vilkår.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1. 

(3) EUT L 343 av 23.12.2011, s. 65. 
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37) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

krav til dyrehelse ved ikke kommersiell forflytning av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I for å forhindre 

eller minimere risikoene for folkehelsen eller dyrs helse 

som denne forflytningen medfører, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 

kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 

5 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

38) For å sikre samtidig offentliggjøring av denne 

forordning og dens gjennomføringsrettsakter med 

hensyn til listene over territorier og tredjestater som er 

utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning med hensyn 

til modellen for identifikasjonsdokumentene som skal 

ledsage kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A ved 

ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat eller fra et territorium eller en 

tredjestat, og med hensyn til reglene for formatet til, 

utformingen av og språkene for erklæringene som skal 

undertegnes, bør denne forordning tre i kraft den dag 

den kunngjøres i Den europeiske unions tidende – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr samt 

de reglene som får anvendelse på kontroll av slik forflytning. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen 

medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat. 

2.  Denne forordning får anvendelse uten å berøre 

a)  forordning (EF) nr. 338/97, 

b)  eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene har vedtatt, 

offentliggjort og gjort tilgjengelig for offentligheten for å 

begrense forflytning av visse arter eller raser av kjæledyr på 

grunnlag av andre hensyn enn de som er knyttet til 

dyrehelse. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «ikke-kommersiell forflytning» enhver forflytning som ikke 

har salg eller overdragelse av eiendomsretten til et kjæledyr 

som formål, 

b) «kjæledyr» et dyr av en art oppført i vedlegg I som ledsager 

sin eier eller en person med fullmakt under ikke-

kommersiell forflytning, og som eieren eller personen med 

fullmakt har ansvaret for under hele den ikke-kommersielle 

forflytningen, 

c) «eier» en fysisk person som er angitt som eier i identifika-

sjonsdokumentet, 

d) «person med fullmakt» enhver fysisk person som har 

skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyret på eierens vegne, 

e) «signalgiver» en passiv radiofrekvensidentifikasjons-

innretning som bare kan avleses, 

f) «identifikasjonsdokument» et dokument som er utarbeidet i 

samsvar med modellen angitt i gjennomføringsrettsakter 

som skal vedtas i henhold til denne forordning, som gjør det 

mulig entydig å identifisere kjæledyret og kontrollere at 

dets helsetilstand er i samsvar med denne forordning, 

g) «godkjent veterinær» en veterinær som er godkjent av 

vedkommende myndighet til å utføre særlige oppgaver i 

samsvar med denne forordning eller med rettsakter som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, 

h) «offentlig veterinær» en veterinær som er utpekt av 

vedkommende myndighet, 

i) «dokumentkontroll» kontroll av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager kjæledyret, 

j) «identitetskontroll» kontroll av om det er samsvar mellom 

identifikasjonsdokumentet og kjæledyret, og eventuelt av 

om det finnes merking og om den er i samsvar, 

k) «reisendes innreisested» alle områder som er utpekt av 

medlemsstatene med henblikk på kontrollene nevnt i 

artikkel 34 nr. 1.  
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Artikkel 4 

Allmenn forpliktelse 

Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som oppfyller 

kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordning, skal ikke 

forbys, begrenses eller hindres av andre dyrehelsemessige 

grunner enn dem som følger av anvendelsen av denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Høyeste antall kjæledyr 

1.  Det høyeste antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

del A som kan ledsage eieren eller en person med fullmakt i 

løpet av én ikke-kommersiell forflytning, skal ikke overskride 

fem. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan det høyeste antallet kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A overskride fem dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyr skjer med 

henblikk på deltaking i konkurranser, på utstillinger eller 

idrettsarrangementer eller trening for slike arrangementer, 

b)  eieren eller personen med fullmakt framlegger skriftlig 

bevis på at kjæledyrene er registrert enten for å delta på et 

arrangement som nevnt i bokstav a) eller er registrert hos en 

forening som organiserer slike arrangementer, 

c)  kjæledyrene er eldre enn seks måneder. 

3.  Medlemsstatene kan foreta standardstikkprøvekontroller 

for å bekrefte at opplysningene som er framlagt i henhold til 

nr. 2 bokstav b), er korrekte. 

4.  Dersom det høyeste antallet kjæledyr nevnt i nr. 1 

overskrides og vilkårene nevnt i nr. 2 ikke er oppfylt, skal disse 

kjæledyrene oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i direktiv 

92/65/EØF for de berørte artene, og medlemsstatene skal påse 

at dyrene underkastes veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 

90/425/EØF eller eventuelt 91/496/EØF. 

5.  For å forhindre at kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B framstilles som ikke-

kommersiell forflytning i bedragersk hensikt, skal Kommi-

sjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 39 for å fastsette regler som angir det høyeste 

antallet kjæledyr av disse artene som kan ledsage eieren eller en 

person med fullmakt løpet av én ikke-kommersiell forflytning. 

6.  Kommisjonen skal innen 29. juni 2018 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen 

av denne artikkel. På grunnlag av rapporten skal Kommisjonen, 

når det er nødvendig, foreslå endringer av denne forordning. 

KAPITTEL II 

VILKÅR FOR IKKE-KOMMERSIELL FORFLYTNING AV 

KJÆLEDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA EN ANNEN 

MEDLEMSSTAT 

AVSNITT 1 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 6 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke forflyttes 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1. 

b)  De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighets-

kravene fastsatt i vedlegg III. 

c)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

d)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 7 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene, som unntak 

fra artikkel 6 bokstav b), tillate ikke-kommersiell forflytning til 

sitt territorium fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A som 

a)  enten er yngre enn 12 uker og ikke er vaksinert mot rabies, 

eller 

b)  er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, men 

oppfyller ikke gyldighetskravene nevnt i vedlegg III nr. 2 

bokstav e). 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom 

a)  enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en 

undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til 

tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke 

har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies, eller  
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b)  kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er 

avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager moren, at moren, før de ble født, ble vaksinert 

mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 

vedlegg III. 

3.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 8 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Som unntak fra artikkel 6 bokstav b) kan direkte, ikke-

kommersiell forflytning mellom medlemsstater eller deler av 

medlemsstater av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

som ikke er vaksinert mot rabies, tillates etter framgangsmåten 

nevnt i nr. 2 etter en felles søknad fra de berørte medlems-

statene. 

2.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over medlemsstater som er bemyndiget til å inngå 

gjensidige avtaler om unntak fra artikkel 6 bokstav b) i samsvar 

med nr. 1 i denne artikkel. I listen skal det angis hvilke deler av 

disse medlemsstatene unntaket kan få anvendelse på. 

3.  For å kunne oppføres på listen nevnt i nr. 2 skal de 

medlemsstatene som er interesserte i en slik gjensidig avtale, 

inngi en felles søknad til Kommisjonen, herunder opplysninger 

om utkastet til avtalen, der de påviser, idet det tas hensyn til 

framgangsmåtene angitt i Verdens dyrehelseorganisasjons land-

dyrhåndbok for en stats eller en sones erklæring at den er fri for 

rabies, at de oppfyller minst følgende vilkår: 

a)  Medlemsstatene som søker, skal ha fungerende overvå-

kings- og meldingssystemer for rabies. 

b)  Medlemsstatene som søker, eller de delene av deres 

territorium som søknaden gjelder, skal i minst to år før den 

felles søknaden ha vært fri for rabies, og rabies skal ikke ha 

vært fastslått hos ville dyr på de berørte medlemsstatenes 

territorium eller deler av deres territorium på grunnlag av 

systemene nevnt i bokstav a). 

c)  Medlemsstatene som søker, skal ha innført effektive og 

formålstjenlige kontrolltiltak for å forhindre innføring og 

spredning av rabies på sitt territorium. 

d)  Søknaden om unntak fra artikkel 6 bokstav b) skal være 

berettiget og stå i forhold til risikoene for folkehelsen og 

dyrs helse som er forbundet med direkte, ikke-kommersiell 

forflytning fra en av søkermedlemsstatene til den andre 

eller en del av dens territorium av ikke-vaksinerte kjæledyr 

av artene oppført i vedlegg I del A. 

Den felles søknaden skal inneholde tilstrekkelige, pålitelige og 

vitenskapelig validerte opplysninger. 

4.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt fjerne 

medlemsstater fra listen nevnt i nr. 2, når det gjelder hele eller 

deler av deres territorium, dersom en endring i opplysningene 

angitt i nr. 3 innebærer at det ikke lenger er grunnlag for 

søknaden om unntak. 

5.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 og 4 skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i  

artikkel 41 nr. 2. 

6.  Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til 

risikoer for folkehelsen eller dyrs helse skal Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning om 

ajourføring av listen over medlemsstater eller deler av med-

lemsstater nevnt i nr. 2 i denne artikkel etter framgangsmåten 

nevnt i artikkel 41 nr. 3. 

AVSNITT 2 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 9 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i 

henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av en av 

artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat være underlagt vilkårene fastsatt i nr. 2 i 

denne artikkel. 

2.  Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan ikke forflyttes til en 

medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt 

i henhold til artikkel 17 nr. 2. 

b)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

c)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 29.  
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3.  I påvente av vedtakelse av de relevante delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale 

regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra en annen 

medlemsstat, forutsatt at disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til risikoen for folkehelsen eller dyrs 

helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn de som får anvendelse på handel med 

dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 

2006/88/EF. 

KAPITTEL III 

VILKÅR FOR IKKE-KOMMERSIELL FORFLYTNING AV 

KJÆLEDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA ET TERRITORIUM 

ELLER EN TREDJESTAT 

AVSNITT 1 

Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I 

Artikkel 10 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke 

forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat 

med mindre de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1. 

b)  De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighets-

kravene fastsatt i vedlegg III. 

c)  De har gjennomgått en test med rabies-antistofftitrering i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV. 

d)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

e)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 26. 

2.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A kan forflyttes 

til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13nr. 1, 

bare gjennom et reisendes innreisested som er oppført slik det 

kreves i henhold til artikkel 34 nr. 3. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene tillate at regist-

rerte militærhunder eller søke- og redningshunder forflyttes 

gjennom et annet innreisested enn et reisendes innreisested, 

forutsatt at 

a)  eieren eller personen med fullmakt har på forhånd søkt om 

tillatelse og medlemsstaten har gitt en slik tillatelse, og 

b)  hundene gjennomgår samsvarskontroller i samsvar med 

artikkel 34 nr. 2 på et sted som vedkommende myndighet 

har utpekt for dette formål og i samsvar med ordningene 

fastsatt i tillatelsen nevnt i bokstav a) i dette nummer. 

Artikkel 11 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene, som unntak 

fra artikkel 10 nr. 1 bokstav b), tillate ikke-kommersiell forflyt-

ning til sitt territorium fra territorier eller tredjestater som er 

oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A, og som 

a)  enten er yngre enn 12 uker og ikke er vaksinert mot rabies, 

eller 

b)  er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, men 

ikke oppfyller gyldighetskravene nevnt i vedlegg III nr. 2 

bokstav e). 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom 

a)  enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en 

undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til 

tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke 

har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies, eller 

b)  kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er 

avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager moren, at moren, før de ble født, ble vaksinert 

mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 

vedlegg III. 

3.  Etterfølgende ikke-kommersiell forflytning til en annen 

medlemsstat av kjæledyrene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 

forbys, unntatt når de forflyttes i samsvar med vilkårene fastsatt 

i artikkel 6, eller dersom det er gitt tillatelse til forflytning av 

dem i samsvar med artikkel 7 og bestemmelsesmedlemsstaten 

også har gitt tillatelse til forflytning til sitt territorium fra 

territorier eller tredjestater i samsvar med nr. 1 i denne artikkel.  



Nr. 84/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

4.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 12 

Unntak fra vilkåret om testen med antistofftitrering for 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Som unntak fra artikkel 10 nr. 1 bokstav c) skal det ikke 

stilles krav om testen med antistofftitrering for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som forflyttes til en medlems-

stat fra et territorium eller en tredjestat oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1 eller 2 

a)  enten direkte, 

b)  etter et opphold utelukkende i ett eller flere av disse 

territoriene eller tredjestatene, eller 

c)  etter transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 

1 eller 2, forutsatt at eieren eller personen med fullmakt 

framlegger en underskrevet erklæring om at kjæledyrene 

under denne transitten ikke har hatt noen kontakt med dyr 

av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i 

sikker forvaring i et transportmiddel eller ikke har forlatt en 

internasjonal lufthavns område. 

2.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel. Slike gjennomfø-

ringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 13 

Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater 

1.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad 

om å oppføres på listen som viser at de for kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A anvender regler med samme innhold 

og virkning som reglene fastsatt i kapittel II avsnitt 1, dette 

avsnitt og kapittel VI avsnitt 2 samt eventuelle regler som er 

vedtatt i henhold til disse reglene. 

2.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad 

om å oppføres på listen som viser at de for kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A, oppfyller minst følgende kriterier: 

a)  Det er obligatorisk å melde tilfeller av rabies til ved-

kommende myndigheter. 

b)  Et effektivt overvåkingssystem for rabies har vært etablert i 

minst to år før søknaden, med et minstekrav som omfatter 

et pågående program for tidlig påvisning for å sikre 

undersøkelse og rapportering av dyr som mistenkes å ha 

rabies. 

c)  Hvordan deres veterinær- og kontrolltjenester er oppbygd 

og organisert, deres fullmakter og det tilsyn de er underlagt 

samt de midlene som står til deres rådighet, herunder 

personell- og laboratorieressurser, er tilstrekkelige til 

i)  effektivt å anvende og håndheve nasjonal lovgivning 

om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og 

ii)  å garantere gyldigheten av identifikasjonsdokumentene 

i det formatet som er fastsatt i artikkel 25 og som er 

utstedt i samsvar med artikkel 26. 

d)  Regler for forebygging og kontroll av rabies er trådt i kraft 

og gjennomført på en effektiv måte for å minimere risikoen 

for smitte hos kjæledyr, herunder regler for import av 

kjæledyr fra andre stater eller territorier, og eventuelt regler 

for 

i)  kontroll med populasjonen av eierløse hunder og 

katter, 

ii)  vaksinering av husdyr mot rabies, særlig der rabies 

forekommer blant vampyrflaggermus, og 

iii)  bekjempelse og utrydding av rabies hos ville dyr. 

e)  Det finnes regler for utstedelse av lisens for og markeds-

føring av rabiesvaksiner. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 i denne 

artikkel skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til 

risikoer for folkehelsen eller dyrs helse skal Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning om 

ajourføring av listen over territorier eller tredjestater nevnt i 

nr. 1 og 2 i denne artikkel etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 41 nr. 3.  
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AVSNITT 2 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 14 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i 

henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av en av 

artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat være underlagt vilkårene fastsatt i 

nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Kjæledyrene nevnt i nr. 1 kan forflyttes til en medlemsstat 

fra et territorium eller en tredjestat bare dersom de oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt 

i henhold til artikkel 17 nr. 2. 

b)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

c)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 31. 

d)  De ankommer gjennom et reisendes innreisested når de 

kommer fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført i henhold til artikkel 15. 

3.  I påvente av vedtakelsen av de relevante delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale 

regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra et territorium 

eller en tredjestat, forutsatt at disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til risikoen for folkehelsen eller dyrs 

helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn de som får anvendelse på import av 

dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 

2006/88/EF. 

Artikkel 15 

Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater 

Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en liste 

over territorier og tredjestater som har vist at de for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B anvender regler med samme 

innhold og virkning som reglene fastsatt i kapittel II avsnitt 2, 

dette avsnitt og kapittel VI avsnitt 2 samt eventuelle regler som 

er vedtatt i henhold til disse reglene. 

AVSNITT 3 

Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr 

Artikkel 16 

Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr mellom visse stater og territorier 

Som unntak fra artikkel 10 og 14 kan ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr mellom følgende stater og territorier 

fortsette på vilkårene fastsatt i de nasjonale reglene i disse 

statene og territoriene: 

a)  San Marino og Italia, 

b)  Vatikanstaten og Italia, 

c)  Monaco og Frankrike, 

d)  Andorra og Frankrike, 

e)  Andorra og Spania, 

f)  Norge og Sverige, 

g)  Færøyene og Danmark, 

h)  Grønland og Danmark. 

KAPITTEL IV 

MERKING OG FOREBYGGENDE HELSETILTAK 

AVSNITT 1 

Merking 

Artikkel 17 

Merking av kjæledyr 

1.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal merkes 

ved implantasjon av en signalgiver eller ved en lett leselig 

tatovering utført før 3. juli 2011. 

Dersom signalgiveren nevnt i første ledd ikke oppfyller de 

tekniske kravene fastsatt i vedlegg II, skal eieren eller personen 

med fullmakt stille til rådighet alt utstyr som er nødvendig for å 

avlese signalgiveren ved alle kontroller av merkingen fastsatt i 

artikkel 22 nr. 1 og 2 og artikkel 26 samt identitetskontrollene 

fastsatt i artikkel 33 og artikkel 34 nr. 1.  
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2.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B skal merkes 

eller beskrives, idet det tas hensyn til særtrekkene ved hver art, 

på en slik måte at det sikres en sammenheng mellom kjæledyret 

og dets identifikasjonsdokument. 

Med henblikk på mangfoldet av arter som er oppført i vedlegg I 

del B skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 39 om slike artsspesifikke 

krav til merking eller beskrivelse av kjæledyr av disse artene, 

idet det tas hensyn til eventuelle relevante nasjonale krav. 

Artikkel 18 

Kvalifikasjoner som kreves ved implantasjon av 

signalgivere i kjæledyr 

Dersom en medlemsstat har til hensikt å tillate at en annen 

person enn en veterinær implanterer signalgivere, skal den 

fastsette regler for de minstekvalifikasjonene slike personer må 

ha. 

AVSNITT 2 

Forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies 

Artikkel 19 

Forebyggende helsetiltak og vilkår for anvendelsen av dem 

1.  Når forebyggende helsetiltak er nødvendig for å beskytte 

folkehelsen eller kjæledyrs helse med henblikk på å bekjempe 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som kan spres 

gjennom forflytning av disse kjæledyrene, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 39 om artsspesifikke forebyggende helsetiltak mot slike 

sykdommer eller infeksjoner. 

Dersom det i tilfelle av risikoer for folkehelsen eller dyrs helse 

er nødvendig av tvingende hasteårsaker, får framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 40 anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i 

henhold til dette nummer. 

2.  De artsspesifikke forebyggende helsetiltakene som 

godkjennes ved en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 1, 

skal bygge på tilstrekkelige, pålitelige og validerte 

vitenskapelige opplysninger og anvendes ut fra risikoen for 

folkehelsen og dyrs helse forbundet med ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr som kan bli berørt av andre sykdommer 

og infeksjoner enn rabies. 

3.  De delegerte rettsaktene omhandlet i nr. 1 kan også 

omfatte 

a)  regler for kategorisering av medlemsstater eller deler av 

medlemsstater etter deres dyrehelsetilstand og deres 

overvåkings- og meldingssystemer med hensyn til visse 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies, 

b)  de vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for fortsatt å 

kunne anvende de forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2, 

c)  vilkårene for anvendelsen av og dokumentasjon av de 

forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2 før den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyr, 

d)  vilkårene for under visse særlige omstendigheter å gi 

unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene 

nevnt i nr. 2. 

Artikkel 20 

Liste over medlemsstater eller deler av medlemsstater nevnt 

i artikkel 19 nr. 3 bokstav a) 

Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta lister 

over medlemsstater eller deler av medlemsstatenes territorium 

som følger reglene for kategorisering av medlemsstater eller 

deler av medlemsstater nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav a). 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmå-

ten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

KAPITTEL V 

IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER 

AVSNITT 1 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 21 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 6 bokstav d) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) 

skal ha passformat i samsvar med modellen som skal vedtas i 

henhold til nr. 2 i denne artikkel, og skal inneholde rubrikker 

for angivelse av følgende opplysninger: 

a)  Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten 

datoen for implantasjonen av signalgiveren eller utførelsen 

av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren 

eller tatoveringen samt signalgiverens eller tatoveringens 

alfanumeriske kode. 

b)  Navn, art, rase, kjønn, farge, fødselsdato som angitt av 

eieren og alle viktige eller framtredende trekk ved eller 

egenskaper hos kjæledyret.  
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c)  Eierens navn og kontaktopplysninger. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

godkjente veterinæren som utsteder eller fyller ut identifi-

kasjonsdokumentet. 

e)  Eierens underskrift. 

f)  Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen. 

g)  Datoen for blodprøvetaking med henblikk på testen med 

rabies-antistofftitrering. 

h)  Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

i)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om 

fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav 

til språkene i, utformingen av og sikkerhetselementer for passet 

omhandlet i nevnte nummer samt de reglene som er nødvendige 

for overgangen til denne passmodellen. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

3.  Passet omhandlet i nr. 1 skal ha et nummer som består av 

utstedelsesstatens ISO-kode etterfulgt av en entydig alfanu-

merisk kode. 

Artikkel 22 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 6 bokstav d) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) 

skal utstedes av en godkjent veterinær etter at 

a)  vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket i 

samsvar med artikkel 17 nr. 1, 

b)  vedkommende har behørig utfylt de relevante rubrikkene i 

identifikasjonsdokumentet med opplysningene angitt i 

artikkel 21 nr. 1 bokstav a)–d), og 

c)  eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet. 

2.  Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar 

med artikkel 17 nr. 1, skal en godkjent veterinær fylle ut de 

relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med opplys-

ningene angitt i artikkel 21 nr. 1 bokstav d)–h), og slik bekrefte 

at vilkårene angitt i artikkel 6 bokstav b) og c) og eventuelt i 

artikkel 27 bokstav b) ii) er oppfylt. 

Uten hensyn til første ledd kan rubrikken om opplysningene 

nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav h) fylles ut av en annen 

veterinær enn en godkjent veterinær, dersom dette er tillatt ved 

den delegerte rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

3.  Den godkjente veterinæren som utsteder identifikasjons-

dokumentet skal arkivere opplysningene nevnt i artikkel 21  

nr. 1 bokstav a)–c) og i artikkel 21 nr. 3 i en minsteperiode som 

skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være 

minst tre år. 

4.  Dersom det er nødvendig kan samsvar med vilkårene 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel dokumenteres i flere enn ett 

identifikasjonsdokument i formatet som angis i artikkel 21  

nr. 1. 

Artikkel 23 

Distribusjon av ikke utfylte identifikasjonsdokumenter 

1.  Vedkommende myndigheter skal påse at ikke utfylte 

identifikasjonsdokumenter distribueres bare til godkjente 

veterinærer og at deres navn og kontaktopplysninger registreres 

med henvisning til nummeret angitt i artikkel 21 nr. 3. 

2.  Opplysningene i nr. 1 skal oppbevares i en minsteperiode 

som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal 

være minst tre år. 

Artikkel 24 

Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt 

i artikkel 21 nr. 1. 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal medlemsstatene 

tillate ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

A som ledsages av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Dersom det er nødvendig skal samsvar med kravene nevnt 

i artikkel 6 bokstav c) dokumenteres i identifikasjons-

dokumentet nevnt i nr. 1, etter at kontrollene som er fastsatt i 

artikkel 34 nr. 1, er fullført.  
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AVSNITT 2 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 25 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav e) skal ha form av et helsesertifikat i samsvar med 

modellen som skal vedtas i henhold til nr. 2 i denne artikkel, og 

skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplys-

ninger: 

a)  Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten 

datoen for implantasjonen av signalgiveren eller utførelsen 

av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren 

eller tatoveringen samt signalgiverens eller tatoveringens 

alfanumeriske kode. 

b)  Kjæledyrets art, rase, fødselsdato som angitt av eieren, 

kjønn og farge. 

c)  Et entydig referansenummer for sertifikatet. 

d)  Kontaktopplysningene til eieren eller personen med 

fullmakt. 

e)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

offentlige eller godkjente veterinæren som utsteder identifi-

kasjonsdokumentet. 

f)  Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen. 

g)  Datoen for blodprøvetaking med henblikk på testen med 

rabies-antistofftitrering. 

h)  Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

i)  Navnet på og underskriften til representanten for 

vedkommende myndighet som skal gi sin godkjenning. 

j)  Navnet på og underskriften og kontaktopplysningene til 

representanten for vedkommende myndighet som utfører 

kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse 

kontrollene. 

k)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om 

fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav 

til språket i, utformingen av og gyldigheten for helsesertifikatet 

omhandlet i nevnte nummer. Nevnte gjennomføringsrettsakt 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

3.  En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller 

personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av 

kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal 

inngå i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav e). 

Artikkel 26 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

skal utstedes enten av en offentlig veterinær på avsender-

territoriet eller i avsendertredjestaten på grunnlag av underlags-

dokumenter eller av en godkjent veterinær, og deretter 

godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten etter at utstedende veterinær 

a)  har kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1, og 

b)  korrekt har utfylt de relevante rubrikkene i identifikasjons-

dokumentet med de opplysningene som angis i artikkel 25 

nr. 1 bokstav a)–h), og slik bekreftet at vilkårene fastsatt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og eventuelt bokstav b)–d) er 

oppfylt. 

Artikkel 27 

Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt 

i artikkel 25 nr. 1. 

Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 skal medlemsstatene tillate 

ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som ledsages av identifika-

sjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 22, dersom 

a)  identifikasjonsdokumentet er utstedt på et av territoriene 

eller i en av tredjestatene som er oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1, eller 

b)  disse kjæledyrene ankommer en medlemsstat etter forflyt-

ning til eller transitt gjennom et territorium eller en 

tredjestat fra en medlemsstat, og identifikasjonsdokumentet 

ble utfylt og utstedt av en godkjent veterinær som bekrefter 

at kjæledyrene, før de forlot Unionen, 

i)  ble vaksinert mot rabies som angitt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav b), og 

ii)  gjennomgikk testen med rabies-antistofftitrering som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c), med mindre det er 

gitt unntak i henhold til artikkel 12.  
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AVSNITT 3 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 28 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) 

1.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en 

modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av 

følgende opplysninger: 

a)  Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret 

som fastsatt i artikkel 17 nr. 2. 

b)  Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av 

eieren, kjønn og farge. 

c)  Eierens navn og kontaktopplysninger. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

godkjente veterinæren som utsteder eller fyller ut identifi-

kasjonsdokumentet. 

e)  Eierens underskrift. 

f)  Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helse-

tiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

g)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel skal det også fastsettes krav til språkene i, utformingen 

av og gyldigheten av eller sikkerhetskjennetegn for identifika-

sjonsdokumentet omhandlet i nevnte nummer. Nevnte 

gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 29 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 9 nr. 2 bokstav c) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav 

c) skal utstedes av en godkjent veterinær etter at 

a)  vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket eller 

beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2, 

b)  vedkommende har korrekt utfylt de relevante rubrikkene 

med opplysningene angitt i artikkel 28 nr. 1 bokstav a)–d), 

og 

c)  eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet. 

2.  Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket eller 

beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2, skal en godkjent 

veterinær fylle ut de relevante rubrikkene i identifikasjons-

dokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) med opplys-

ningene omhandlet i artikkel 28 nr. 1 bokstav d) og f), og slik 

bekrefte at vilkårene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 bokstav b) er 

oppfylt, dersom det er relevant. 

AVSNITT 4 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 30 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

1.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en 

modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 

bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av 

følgende opplysninger: 

a)  Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret 

som fastsatt i artikkel 17 nr. 2. 

b)  Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av 

eieren, kjønn og farge. 

c)  Kontaktopplysningene til eieren eller personen med 

fullmakt. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til 

utstedende offentlige eller godkjente veterinær. 

e)  Et entydig referansenummer for sertifikatet. 

f)  Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helse-

tiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

g)  Navnet på og underskriften til representanten for ved-

kommende myndighet som skal gi sin godkjenning. 

h)  Navnet på og underskriften og kontaktopplysningene til 

representanten for vedkommende myndighet som utfører 

kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse 

kontrollene. 

i)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.  
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2.  Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel skal det også fastsettes krav til språket i, utformingen 

av og gyldigheten for identifikasjonsdokumentet omhandlet i 

nevnte nummer. Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 

41 nr. 2. 

3.  En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller 

personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av 

kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal 

inngå i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 

bokstav c). 

Artikkel 31 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

skal utstedes enten av en offentlig veterinær fra avsender-

territoriet eller avsendertredjestaten på grunnlag av underlags-

dokumenter, eller av en godkjent veterinær, og deretter 

godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten etter at utstedende veterinær 

a)  har kontrollert at kjæledyret er merket eller beskrevet i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2, og 

b)  korrekt har utfylt de relevante rubrikkene i identifika-

sjonsdokumentet med de opplysningene som angis i 

artikkel 30 nr. 1 bokstav a)–f), og slik bekreftet at vilkårene 

fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) og bokstav b) er 

oppfylt, dersom det er relevant. 

KAPITTEL VI 

FELLES BESTEMMELSER 

AVSNITT 1 

Unntak for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til 

medlemsstater 

Artikkel 32 

Unntak fra vilkårene i artikkel 6, 9, 10 og 14 

1.  Som unntak fra vilkårene fastsatt i artikkel 6, 9, 10 og 14 

kan medlemsstatene i unntakstilfeller tillate ikke-kommersiell 

forflytning til sitt territorium av kjæledyr som ikke oppfyller 

vilkårene i nevnte artikler, forutsatt at 

a)  eieren har søkt om tillatelse på forhånd og bestemmel-

sesstaten har gitt en slik tillatelse, 

b)  kjæledyrene holdes isolert under offentlig tilsyn så lenge 

som er nødvendig for å oppfylle disse vilkårene, men ikke 

lenger enn seks måneder, 

i)  på et sted som er godkjent av vedkommende myndighet 

og 

ii)  i samsvar med det som er angitt i tillatelsen. 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) kan omfatte en 

tillatelse til transitt gjennom en annen medlemsstat, forutsatt at 

transittmedlemsstaten gitt bestemmelsesstaten sitt forhånds-

samtykke. 

AVSNITT 2 

Alminnelige vilkår for overholdelse av samsvar 

Artikkel 33 

Dokument- og identitetskontroll som skal foretas ved ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra 

en annen medlemsstat eller et territorium eller en tredjestat 

oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15 

1.  Uten at artikkel 16 berøres, og for å kontrollere samsvar 

med kapittel II, skal medlemsstatene foreta dokument- og 

identitetskontroll på en ikke-diskriminerende måte av kjæledyr 

som omfattes av ikke-kommersiell forflytning til deres 

territorium fra en annen medlemsstat eller fra et territorium 

eller en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og 

eventuelt artikkel 15. 

2.  Ved enhver ikke-kommersiell forflytning til en 

medlemsstat fra en annen medlemsstat eller et territorium eller 

en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og eventuelt 

artikkel 15, skal eieren eller personen med fullmakt på 

anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel 

a)  framvise identifikasjonsdokumentet for kjæledyret som 

kreves i henhold til denne forordning, der samsvar med 

kravene til slik forflytning bekreftes, og 

b)  stille kjæledyret til rådighet for disse kontrollene. 

Artikkel 34 

Dokument- og identitetskontroller som skal foretas ved 

ikke-kommersiell forflytning fra et annet territorium eller 

en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1 eller artikkel 15 

1.  For å kontrollere samsvar med kapittel III skal ved-

kommende myndighet i en medlemsstat foreta dokument- og 

identitetskontroller på reisendes innreisested for kjæledyr som 

omfattes av ikke-kommersiell forflytning til nevnte med-

lemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de 

som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og eventuelt 

artikkel 15.  
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2.  Eieren eller personen med fullmakt skal ved innreise til en 

medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og 

eventuelt artikkel 15, kontakte vedkommende myndighet som 

er til stede på innreisestedet med henblikk på kontrollene nevnt 

i nr. 1, og skal 

a)  framvise identifikasjonsdokumentet for kjæledyret som 

kreves i henhold til denne forordning, der samsvar med 

kravene til slik forflytning bekreftes, og 

b)  stille kjæledyret til rådighet for disse kontrollene. 

3.  Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 

reisendes innreisesteder. 

4.  Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndighet 

som de har utpekt til å foreta kontrollene fastsatt i nr. 1, 

a)  har full kjennskap til reglene fastsatt i kapittel III, og at 

vedkommende myndighets tjenestemenn har fått den 

nødvendige opplæring i å gjennomføre dem, 

b)  føre register over det samlede antall kontroller som er 

foretatt og av forekomster av manglende samsvar som er 

konstatert ved disse kontrollene, og 

c)  dokumentere kontrollene som er foretatt i den relevante 

rubrikken i identifikasjonsdokumentet når slik dokumenta-

sjon er nødvendig med henblikk på ikke-kommersiell 

forflytning til andre medlemsstater som fastsatt i artikkel 24 

nr. 1. 

Artikkel 35 

Tiltak ved manglende samsvar konstatert ved kontrollene 

fastsatt i artikkel 33 og 34 

1.  Når det ved kontrollene fastsatt i artikkel 33 og 34 

konstateres at et kjæledyr ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

kapittel II eller III, skal vedkommende myndighet, etter samråd 

med den offentlige veterinæren og eventuelt med eieren eller 

personen med fullmakt, beslutte å 

a)  sende kjæledyret tilbake til avsenderstaten eller -territoriet, 

b)  holde kjæledyret isolert under offentlig kontroll fram til det 

oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel II eller III, eller 

c)  som en siste utvei, når det ikke er mulig å sende det tilbake 

eller praktisk mulig å isolere det, avlive kjæledyret etter 

gjeldende nasjonale regler for vern av kjæledyr på avli-

vingstidspunktet. 

2.  Når ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til Unionen 

avvises av vedkommende myndighet, skal kjæledyrene isoleres 

under offentlig kontroll til 

a)  de enten sendes tilbake til avsenderstaten eller -territoriet, 

eller 

b)  det gjøres et annet forvaltningsvedtak om disse kjæle-

dyrene. 

3.  Tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse for eierens 

regning, uten noen mulighet for økonomisk godtgjøring for 

eieren eller personen med fullmakt. 

Artikkel 36 

Beskyttelsestiltak 

1.  Ved utbrudd eller spredning av rabies eller en annen 

sykdom eller infeksjon i en medlemsstat, på et territorium eller i 

en tredjestat, som kan utgjøre en alvorlig trussel mot 

menneskers eller dyrs helse, kan Kommisjonen på eget initiativ 

eller på anmodning fra en medlemsstat uten opphold og 

avhengig av situasjonens alvor, vedta følgende tiltak ved en 

gjennomføringsrettsakt: 

a)  Midlertidig stoppe ikke-kommersiell forflytning eller 

transitt av kjæledyr fra hele eller deler av den berørte 

medlemsstaten eller det berørte territoriet eller den berørte 

tredjestaten. 

b)  Fastsette særlige vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr fra hele eller deler av den berørte medlemsstaten, 

territoriet eller tredjestaten. 

Nevnte gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

2.  Når det foreligger behørig begrunnede, tvingende hasteår-

saker som gjelder begrensning eller håndtering av en alvorlig 

risiko for folkehelsen eller dyrs helse, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter etter framgangsmåten nevnt i artikkel 

41 nr. 3 som får anvendelse umiddelbart. 

Artikkel 37 

Opplysningsplikt 

1.  Medlemsstatene skal gi allmennheten klare og lett 

tilgjengelige opplysninger om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og 

reglene som er fastsatt i denne forordning for kontroll av at 

kravene til slik forflytning er oppfylt.  
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte følgende: 

a)  Kvalifikasjonene som kreves av personer som implanterer 

signalgivere i henhold til artikkel 18. 

b)  Tillatelsen til å gjøre unntak fra vilkåret om rabies-

vaksinasjon for unge kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

del A i henhold til artikkel 7 og 11. 

c)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlems-

statenes territorium av kjæledyr 

i)  som ikke oppfyller vilkårene i artikkel 6, 9, 10 eller 14, 

ii)  som kommer fra visse stater og territorier på vilkår 

fastsatt i deres nasjonale regler, i henhold til  

artikkel 16. 

d)  Listen over reisendes innreisesteder utarbeidet i henhold til 

artikkel 34 nr. 3, herunder vedkommende myndighet som er 

utpekt til å foreta kontroller i henhold til artikkel 34 nr. 4. 

e)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlems-

statenes territorium av kjæledyr av artene oppført i 

vedlegg I del B, fastsatt ved deres nasjonale regler i 

henhold til artikkel 9 nr. 3 og artikkel 14 nr. 3. 

f)  Opplysninger om rabiesvaksiner som vedkommende 

myndighet har gitt en markedsføringstillatelse for i henhold 

til vedlegg III nr. 1 bokstav b), særlig om den tilhørende 

vaksinasjonsprotokollen. 

3.  Medlemsstatene skal opprette nettsteder med opplys-

ningene nevnt i nr. 1, og gi Kommisjonen adressen til disse 

nettstedene. 

4.  Kommisjonen skal bistå medlemsstatene ved å gjøre disse 

opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut på 

sitt eget nettsted 

a)  lenkene til medlemsstatenes internettbaserte informasjons-

sider og 

b)  opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b) – e) i denne artikkel, 

og opplysningene som er gjort tilgjengelige for all-

mennheten som nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), eventuelt 

på flere språk. 

AVSNITT 3 

Bestemmelser om framgangsmåte 

Artikkel 38 

Endringer av vedlegg 

For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelig utvikling og 

vern av folkehelsen og dyrs helse skal Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

39 for å endre vedlegg II til IV. 

Artikkel 39 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 5 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 

første ledd og artikkel 38 skal gis Kommisjonen for en periode 

på fem år fra 28. juni 2013. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før 

utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

forlenges automatisk med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik 

forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd  

og artikkel 38 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter 

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd og 

artikkel 38 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser innen en frist på to måneder fra den 

dagen Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ forlenges denne fristen med to måneder.  
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Artikkel 40 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

trer i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke er 

gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. I underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

bruken av framgangsmåten for behandling av hastesaker 

grunngis. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 39 nr. 5. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen omgående oppheve rettsakten 

etter Europaparlamentet eller Rådets underretning om 

beslutningen om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 41 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

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(1). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteens uttalelse skal 

innhentes ved skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten 

avsluttes uten resultat dersom komitélederen beslutter det eller 

et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen 

fristen for å avgi uttalelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 42 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 

overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene 

som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om 

disse bestemmelsene og om enhver endring av dem. 

  

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

KAPITTEL VII 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 43 

Oppheving 

1.  Forordning (EF) nr. 998/2003 oppheves, med unntak av 

vedlegg II del B avsnitt 2 og del C, som skal fortsette å gjelde 

til gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til henholdsvis 

artikkel 13 nr. 1 og 2 i denne forordning trer i kraft. 

Henvisninger i denne forordning til listen i gjennomfø-

ringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 skal 

forstås som henvisninger til listen over tredjestater og territorier 

fastsatt i henholdsvis del B avsnitt 2 og del C i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 998/2003 inntil disse gjennomfø-

ringsrettsaktene trer i kraft. 

2.  Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg V. 

3.  Opphevingen av forordning (EF) nr. 998/2003 berører 

ikke videreføringen av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av 

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

hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon 

med Echinococcus multilocularis hos hunder(2), som ble vedtatt 

i henhold til artikkel 5 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning. 

Artikkel 44 

Overgangstiltak for identifikasjonsdokumenter 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal identifikasjons-

dokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) anses å være i samsvar 

med denne forordning dersom det er 

a)  utarbeidet i samsvar med standardpasset fastsatt ved vedtak 

2003/803/EF og 

b)  utstedt før 29. desember 2014. 

2.  Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 og artikkel 27 bokstav a) 

skal identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav 

e) anses å være i samsvar med denne forordning dersom det er 

a)  utarbeidet i samsvar med standardsertifikatet fastsatt i 

vedlegg II til beslutning 2011/874/EU, eller eventuelt 

standardpasset fastsatt ved vedtak 2003/803/EF, og 

b)  utstedt før 29. desember 2014. 

  

(2) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6. 
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Artikkel 45 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 29. desember 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Arter av kjæledyr 

DEL A 

Hund (Canis lupus familiaris) 

Katt (Felis silvestris catus) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

DEL B 

Virvelløse dyr (unntatt bier og humler, som omfattes av artikkel 8 i direktiv 92/65/EØF og bløtdyr og krepsdyr nevnt i 

henholdsvis artikkel 3 nr. 1 bokstav e) punkt ii) og punkt iii) i direktiv 2006/88/EF). 

Akvariedyr som definert i artikkel 3 bokstav k) i direktiv 2006/88/EF og unntatt fra virkeområdet for nevnte direktiv 

ved direktivets artikkel 2 nr. 1 bokstav a). 

Amfibier 

Reptiler 

Fugler: fugler av andre arter enn dem nevnt i artikkel 2 i direktiv 2009/158/EØF. 

Pattedyr: andre gnagere og kaniner enn de som er beregnet på næringsmiddelproduksjon og definert under «haredyr» i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

 ______  

VEDLEGG II 

Tekniske krav til signalgivere 

Signalgiverne skal 

a)  være i samsvar med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi, og 

b)  kunne avleses med en leserenhet som er kompatibel med ISO-standard 11785. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Gyldighetskrav til rabiesvaksinasjoner 

1.  Rabiesvaksinen skal 

a)  være en annen vaksine enn en levende, modifisert vaksine, og høre inn under en av følgende kategorier: 

i)  en inaktivert vaksine med minst én antigen enhet per dose (anbefaling fra Verdens helseorganisasjon), eller 

ii)  en rekombinant vaksine som uttrykker det immuniserende glykoproteinet av rabiesviruset i en levende 

virusvektor, 

b)  dersom den gis i en medlemsstat, ha fått markedsføringstillatelse i samsvar med 

i)  artikkel 5 i direktiv 2001/82/EF eller 

ii)  artikkel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

c)  dersom den gis på et territorium eller i en tredjestat, ha fått en godkjenning eller en lisens av vedkommende 

myndighet og oppfylle minst kravene fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelse-

organisasjons landdyrhåndbok. 

2.  En rabiesvaksinasjon skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Vaksinen ble gitt av en godkjent veterinær. 

b)  Kjæledyret var minst 12 uker da vaksinen ble gitt. 

c)  Datoen da vaksinen ble gitt er angitt av en godkjent veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante 

avsnittet i identifikasjonsdokumentet. 

d)  Vaksinasjonsdatoen angitt i bokstav c) kan ikke være tidligere enn datoen for implantasjon av signalgiveren 

eller for tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen angitt i det relevante avsnittet 

i identifikasjonsdokumentet. 

e)  Vaksinens gyldighetstid begynner ved det tidspunktet beskyttende immunitet fastslås, som skal være minst  

21 dager fra fullføringen av vaksinasjonsprotokollen som produsenten krever for grunnvaksinasjonen, og løper 

til utgangen av perioden for beskyttende immunitet i samsvar med den tekniske spesifikasjonen i markeds-

føringstillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) eller godkjenningen eller lisensen nevnt i nr. 1 bokstav c) for 

rabiesvaksinen i den medlemsstaten, på det territoriet eller i den tredjestaten vaksinen gis. 

Vaksinasjonens gyldighetstid er angitt av en godkjent veterinær eller en offentlig veterinær i det relevant 

avsnittet i identifikasjonsdokumentet. 

f)  En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble utført innenfor gyldighetstiden nevnt 

i bokstav e) for en tidligere vaksinasjon. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Gyldighetskrav til testen med rabies-antistofftitrering 

1.  Tappingen av blodprøven som kreves for testen med rabies-antistofftitrering skal foretas og dokumenteres i det 

relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet av en godkjent veterinær. 

2.  Testen med rabies-antistofftitrering 

a)  skal foretas på en prøve som er tatt minst 30 dager etter vaksinasjonsdatoen og 

i)  minst tre måneder før datoen for 

– den ikke-kommersielle forflytningen fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er 

oppført i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2, eller 

– transitt gjennom et slikt territorium eller tredjestat, dersom vilkårene i artikkel 12 bokstav c) ikke er 

oppfylt, eller 

ii)  før kjæledyret forlot Unionen for forflytning til eller transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2; i identifikasjonsdokumentet i det 

formatet som er angitt i artikkel 21 nr. 1, skal det bekreftes at det er foretatt en test med rabies-antistoff-

titrering med vellykket resultat før datoen for forflytning, 

b)  skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum og foretas etter en metode som er 

fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, 

c)  skal foretas i et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i vedtak 2000/258/EF, 

d)  behøver ikke å gjentas etter et vellykket resultat som beskrevet i bokstav b), forutsatt at kjæledyret revaksineres 

innenfor gyldighetstiden for den tidligere vaksinasjonen, som angitt i vedlegg III nr. 2 bokstav e). 

 ______   
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VEDLEGG V 

Sammenligningstabellen nevnt i artikkel 43 nr. 2 

Forordning (EF) nr. 998/2003 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 annet ledd Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 2 tredje ledd Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 3 bokstav a) og b) 

Artikkel 3 bokstav b) Artikkel 3 bokstav f) 

Artikkel 3 bokstav c) Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 første ledd  

 Artikkel 17 nr. 1 første ledd 

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd Artikkel 17 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 4 nr. 3 — 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) Artikkel 6 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 6 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) ii) Artikkel 6 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 1 annet ledd Artikkel 19 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 7 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 5 nr. 5, artikkel 9, 14 og 28 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 10 og 12 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 10 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav b) Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav c) Artikkel 11 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 25 nr. 1 og 2 

Artikkel 9 Artikkel 14 og artikkel 30 nr. 1 og 2 

Artikkel 10 første ledd Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 10 annet ledd Artikkel 13 nr. 3 

Artikkel 11 første punktum Artikkel 37 nr. 1 

Artikkel 11 annet punktum Artikkel 34 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 12 første ledd innledende punktum og bokstav a) Artikkel 10 nr. 2 og artikkel 34 nr. 1 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/25 

 

Forordning (EF) nr. 998/2003 Denne forordning 

Artikkel 12 første ledd innledende punktum og bokstav b) Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 12 annet ledd Artikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 13 Artikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 14 første ledd Artikkel 34 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 14 annet ledd Artikkel 17 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 14 tredje ledd Artikkel 35 nr. 1 og 3 

Artikkel 14 fjerde ledd Artikkel 35 nr. 2 

Artikkel 15 Vedlegg IV nr. 1 og nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 første ledd — 

Artikkel 17 annet ledd Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 18 første ledd — 

Artikkel 18 annet ledd Artikkel 36 

Artikkel 19 Artikkel 13 nr. 3 og artikkel 5 nr. 5 

Artikkel 19a nr. 1 og 2 Artikkel 38 

Artikkel 19a nr. 3 — 

Artikkel 19b nr. 1 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 19b nr. 2 Artikkel 39 nr. 4 

Artikkel 19b nr. 3 Artikkel 39 nr. 1 

Artikkel 19c nr. 1 og 3 Artikkel 39 nr. 3 

Artikkel 19c nr. 2 — 

Artikkel 19d nr. 1 og artikkel 19d nr. 2 Artikkel 39 nr. 5 

Artikkel 19d nr. 3 — 

Artikkel 20–23 — 

Artikkel 24 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 41 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 24 nr. 4 og 5 — 

Artikkel 25 Artikkel 45 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg Ia Vedlegg II 

Vedlegg Ib Vedlegg III 

Vedlegg II del A og del B avsnitt 1 — 

Vedlegg II del B avsnitt 2 Artikkel 13 nr. 1 

Vedlegg II del C Artikkel 13 nr. 2 
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UTTALELSE FRA KOMMISJONEN 

Innenfor rammen av Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd(1) skal Kommisjonen undersøke 

hunders og katters velferd når de er gjenstand for handel. 

Dersom resultatene av undersøkelsen viser at denne handelspraksisen medfører helserisikoer, vil Kommisjonen vurdere 

hensiktsmessige alternativer for å beskytte menneskers og dyrs helse, herunder å foreslå for Europaparlamentet og 

Rådet hensiktsmessige tilpasninger av gjeldende EU-regelverk for handel med hunder og katter, herunder innføring av 

kompatible systemer for registering av hunder og katter som er tilgjengelig på tvers av medlemsstatene. 

På bakgrunn av dette vil Kommisjonen vurdere om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å utvide slike 

registreringssystemer til hunder og katter som er merket og identifisert i samsvar med Unionens regelverk for ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr. 

 ____________  

  

(1) KOM(2012) 6 endelig/2 Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité om Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd 2012–2015. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 577/2013 

av 28. juni 2013 

om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og 

ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 998/2003(1), særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 11 nr. 4, artikkel 

13 nr. 1 og 2, artikkel 21 nr. 2 og artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013 

fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på 

ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en med-

lemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium 

eller en tredjestat samt reglene for kontroll av at disse 

kravene er oppfylt ved slik forflytning. Nevnte 

forordning opphevet og erstattet europaparlaments- og 

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

kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av 

rådsdirektiv 92/65/EØF(2). 

2) Hunder, katter og ildrer er oppført i del A i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 576/2013 som dyrearter som 

omfattes av nevnte forordning. 

3) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at hunder, 

katter og ildrer ikke skal forflyttes til en medlemsstat fra 

en annen medlemsstat eller fra territorier eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013,  

s. 109, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av 

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

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

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

tredjestater med mindre de er vaksinert mot rabies i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til 

forordningen. Forflytning av unge hunder, katter og 

ildrer som ikke er vaksinert eller som ikke oppfyller 

gyldighetskravene i fastsatt i vedlegg III til forord-

ningen, kan imidlertid tillates fra medlemsstater eller fra 

territorier eller tredjestater oppført på en liste i henhold 

til artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 når eieren 

eller personen med fullmakt blant annet framlegger en 

underskrevet erklæring om at kjæledyrene fra fødselen 

til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen 

ikke har vært i kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies. Kravene til formatet til, 

utformingen av og språket i denne erklæringen bør 

derfor fastsettes i denne forordning. 

4) I forordning (EU) nr. 576/2013 er det dessuten fastsatt 

at Kommisjonen skal vedta to lister over territorier eller 

tredjestater fra hvilke hunder, katter eller ildrer kan 

forflyttes for ikke-kommersielle formål til en medlems-

stat uten at det kreves at de gjennomgår en test med 

rabies-antistofftitrering. En av disse listene bør omfatte 

de territorier eller tredjestater som har vist at de 

anvender regler med samme innhold og virkning som 

dem medlemsstatene anvender, og den andre listen bør 

omfatte de territorier eller tredjestater som har vist at de 

oppfyller minst de kriteriene som er fastsatt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013. Disse listene bør 

derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning. 

5) I tillegg bør det i disse listene tas hensyn til bestemmel-

sene i tiltredelsestraktaten for Kroatia, i henhold til 

hvilken Kroatia blir medlem av Den europeiske union  

1. juli 2013 og Det europeiske råds avgjerd 

2012/419/EU av 11. juli 2012 om endring av statusen til 

Mayotte overfor Den europeiske unionen(3), der det er 

fastsatt at Mayotte fra 1. januar 2014 opphører å være en 

  

(3) EUT L 204 av 31.7.2012, s. 131. 

2018/EØS/84/02 
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av de oversjøiske stater eller territorier som omfattes av 

bestemmelsene i fjerde del av traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte og blir en mest fjerntliggende 

region i Unionen i henhold til traktatens artikkel 349. 

6) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer ikke skal forflyttes til en med-

lemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført på en liste i et vedlegg til denne 

forordning, med mindre de har gjennomgått en test med 

rabies-antistofftitrering som oppfyller gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013. 

Testen med titrering er imidlertid ikke påkrevd ved 

transitt gjennom et av disse territoriene eller en av disse 

tredjestatene dersom eieren eller personen med fullmakt 

framlegger en skriftlig erklæring om at dyrene ikke har 

vært i kontakt med dyr av arter som er mottakelige for 

rabies, og at de er holdt i sikker forvaring i et 

transportmiddel eller ikke har forlatt en internasjonal 

lufthavns område. Kravene til format, utforming og 

språk for disse erklæringene bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

7) Gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV til forordning 

(EU) nr. 576/2013 omfatter forpliktelsen til å foreta 

testen i et laboratorium som er godkjent i samsvar med 

rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking 

av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 

som er nødvendige for å standardisere serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), der 

det fastsettes at Agence française de sécurité sanitaire 

des aliments (AFSSA) i Nancy i Frankrike (fra  

1. juli 2010 innlemmet i Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail, ANSES) skal vurdere laboratoriene i medlems-

statene og tredjestater med sikte på deres godkjenning 

til å utføre serologiske tester for kontroll av rabies-

vaksiners virkning hos hunder, katter og ildrer. 

8) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat 

fra en annen medlemsstat for ikke-kommersielle formål 

skal ledsages av et identifikasjonsdokument i pass-

format i samsvar med en modell som skal vedtas av 

Kommisjonen. Modellen skal inneholde rubrikker for 

angivelse av opplysningene fastsatt i forordning (EU) 

nr. 576/2013. Modellen og tilleggskravene til passet bør 

fastsettes i et vedlegg til denne forordning, og av klar-

hetshensyn og for å forenkle Unionens regelverk bør 

kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 

om opprettelse av et standardpass for forflytning av 

hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet(2) 

oppheves. 

9) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat 

  

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

(2) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1. 

fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersi-

elle formål, skal ledsages av et identifikasjonsdokument 

i helsesertifikatformat i samsvar med en modell som 

skal vedtas av Kommisjonen. Modellen skal inneholde 

rubrikker for angivelse av opplysningene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 576/2013. Denne modellen bør 

derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning. 

10) Som unntak fra helsesertifikatformatet som skal anven-

des ved forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat, fastsettes det ved forordning (EU) 

nr. 576/2013 at medlemsstater skal tillate ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra et 

territorium eller en tredjestat som har vist at det/den 

anvender regler med samme innhold og virkning som 

dem medlemsstatene anvender, når identifikasjons-

dokumentet som ledsager dem, er utstedt etter fram-

gangsmåten fastsatt for forflytning til en medlemsstat 

fra en annen medlemsstat. En rekke tekniske tilpas-

ninger av standardpasset som skal brukes i slike tilfeller 

er imidlertid nødvendig, særlig med hensyn til elemen-

ter på forsiden som ikke fullt ut oppfyller kravene til 

pass utstedt av en medlemsstat. Av klarhetshensyn bør 

det derfor fastsettes en modell for slike pass i denne 

forordning. 

11) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at når 

antallet hunder, katter og ildrer som i en enkelt forflyt-

ning for ikke-kommersielle formål, overstiger fem, får 

de relevante kravene til dyrehelse fastsatt i rådsdirektiv 

92/65/EØF(3) 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, anvendelse på disse dyrene, unntatt under 

særlige forhold og for visse kategorier av dyr. 

12) I tillegg ble kommisjonsvedtak 2004/839/EF av  

3. desember 2004 om fastsetjing av vilkår for ikkje-

kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar frå 

tredjestatar til Fellesskapet(4) og kommisjonsvedtak 

2005/91/EF av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein 

frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen 

vert rekna som gyldig(5) vedtatt for å fastsette enhetlige 

regler for gjennomføringen av forordning (EF) 

nr. 998/2003. Reglene fastsatt i nevnte rettsakter er 

gjennomgått og er nå innarbeidet i bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 576/2013. Av klarhetshensyn og for 

å forenkle Unionens regelverk bør derfor vedtak 

2004/839/EF og 2005/91/EF oppheves.  

  

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

(4) EUT L 361 av 8.12.2004, s. 40. 

(5) EUT L 31 av 4.2.2005, s. 61. 
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13) Ved rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om 

utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produk-

er(1) fastsettes reglene som skal følges ved utstedelse av 

sertifikater som kreves i henhold til veterinærreelverket 

for å hindre villedende eller falsk sertifisering. Det bør 

derfor sikres at regler og prinsipper som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i nevnte direktiv, anvendes av 

offentlige veterinærer i tredjestater. 

14) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 

14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og 

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

forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos hunder(2), fastsettes 

det at fra 1. januar 2012 skal hunder som ankommer 

medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført på 

listen i forordningens vedlegg I, behandles mot para-

sitten Echinococcus multilocularis i samsvar med 

kravene fastsatt i nevnte forordning. 

15) Denne forordning bør få anvendelse uten å berøre 

kommisjonsvedtak 2006/146/EF av 21. februar 2006 om 

visse vernetiltak med hensyn til visse flygende hunder, 

hunder og katter som kommer fra Malayahalvøya og 

Australia(3) som forbyr import av hunder og katter fra 

Malayahalvøya og katter fra Australia, med mindre 

visse vilkår er oppfylt med hensyn til henholdsvis Nipah 

disease og Hendra disease. 

16) Denne forordning bør få anvendelse fra den dag forord-

ning (EU) nr. 576/2013 får anvendelse. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kravene til formatet til, utformingen av og språket i 

erklæringene nevnt i artikkel 7, 11 og 12 i forordning (EU) 

nr. 576/2013 

1.  Erklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 

11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i 

samsvar med formatet og utformingen angitt i del 1 i vedlegg I 

til denne forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 

3 i nevnte vedlegg. 

2.  Erklæringen nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med 

formatet og utformingen angitt i del 2 i vedlegg I til denne 

  

(1) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28. 

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

(3) EUT L 55 av 25.2.2006, s. 44. 

forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 3 i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

1.  Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 1 i vedlegg II 

til denne forordning. 

2.  Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 2 i vedlegg II 

til denne forordning. 

Artikkel 3 

Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, 

katter eller ildrer 

1.  Passet nevnt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med modellen angitt i 

del 1 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle till-

ggskravene angitt i del 2 i nevnte vedlegg. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal pass som er utstedt i henhold til 

artikkel 27 bokstav a) i forordning (EU) nr. 576/2013 på et av 

territoriene eller i en av tredjestatene oppført i del 1 i vedlegg II 

til denne forordning, utarbeides i samsvar med modellen angitt i 

del 3 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle 

tilleggskravene angitt i del 4 i sistnevnte vedlegg. 

Artikkel 4 

Helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til Unionen 

av hunder, katter eller ildrer 

Helsesertifikatet nevnt i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 576/2013 skal 

a)  utarbeides i samsvar med modellen angitt i del 1 i vedlegg 

IV til denne forordning, 

b)  være korrekt utfylt og utstedt i samsvar med de forklarende 

merknadene angitt i del 2 i nevnte vedlegg, 

c)  suppleres med den skriftlige erklæringen nevnt i artikkel 25 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 576/2013, som er utarbeidet i 

samsvar med modellen angitt i del 3 avsnitt A i nevnte 

vedlegg, og som oppfyller tilleggskravene angitt i del 3 

avsnitt B i nevnte vedlegg. 
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Artikkel 5 

Opphevinger 

Vedtak 2003/803/EF, 2004/839/EF og 2005/91/EF oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 29. desember 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav til formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 11 nr. 2 samt artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 576/2013 

DEL 1 

Formatet til og utformingen av erklæringen nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 576/2013 

ERKLÆRING 

Undertegnede  

 ................................................................................................................................................................... (1) 

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av 

kjæledyrene på eierens vegne(2)] 

erklærer at kjæledyret fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke har hatt 

noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies: 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske 

kode(2) 
Pass-/helsesertifikatnr.(2) 

  

  

  

  

  

  

Sted og dato: Underskrift: 

 ____________  

(1) Fylles ut med blokkskrift. 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

Formatet til og utformingen av erklæringen nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013 

ERKLÆRING 

Undertegnede 

 ................................................................................................................................................................... (1) 

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av 

kjæledyrene på eierens vegne(2)] 

erklærer at følgende kjæledyr under transitten gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de 

som er oppført i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, ikke har hatt noen 

kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og er holdt i sikker forvaring i et transportmiddel eller 

ikke har forlatt en internasjonal lufthavns område(2)]: 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske kode(2) Helsesertifikatnr. 

  

  

  

  

  

  

Sted og dato: Underskrift: 

 _____________  

(1) Fylles ut med blokkskrift. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

DEL 3 

Krav til språket i eklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 11 nr. 2 samt artikkel 12 nr. 1 bokstav 

c) i forordning (EU) nr. 576/2013 

Erklæringene skal være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i bestemmelsesmedlemsstaten/medlemsstaten 

der innførselen finner sted, og på engelsk. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 

DEL 1 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat 

AD Andorra 

CH Sveits 

FO Færøyene 

GI Gibraltar 

GL Grønland 

HR(*) Kroatia 

IS Island 

LI Liechtenstein 

MC Monaco 

NO Norge 

SM San Marino 

VA Vatikanstaten 

(*) Gjelder bare dersom den tiltredende staten blir medlem av Unionen. 

DEL 2 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

AC Ascension  

AE De forente arabiske emirater  

AG Antigua og Barbuda  

AR Argentina  

AU Australia  

AW Aruba  

BA Bosnia-Hercegovina  

BB Barbados  

BH Bahrain  

BM Bermuda  

BQ Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øyene)  

BY Hviterussland  

CA Canada  

CL Chile  
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ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

CW Curaçao  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

HK Hongkong  

JM Jamaica  

JP Japan  

KN Saint Kitts og Nevis  

KY Caymanøyene  

LC Saint Lucia  

MS Montserrat  

MU Mauritius  

MX Mexico  

MY Malaysia  

NC Ny-Caledonia  

NZ New Zealand  

PF Fransk Polynesia  

PM Saint Pierre og Miquelon  

RU Russland  

SG Singapore  

SH St. Helena  

SX Sint Maarten  

TT Trinidad og Tobago  

TW Taiwan  

US De forente stater AS – Amerikansk Samoa 

GU – Guam 

MP – Nord-Marianene 

PR – Puerto Rico 

VI – De amerikanske jomfruøyene 

VC Saint Vincent og Grenadinene  

VG De britiske jomfruøyene  

VU Vanuatu  

WF Wallis- og Futunaøyene  

YT(*) Mayotte  

(*) Gjelder bare til dette territoriet blir en mest fjerntliggende region i Unionen i henhold til TEUV artikkel 349. 
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VEDLEGG III 

Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer 

DEL 1 

Standardpass utstedt i en medlemsstat 

 

  

Den europeiske union 

[Medlemsstat] 

ISO-landkode + nummer 

 

KJÆLEDYR-

PASS 
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Den europeiske union 
[Medlemsstat] 

KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
Side 1  
av X 

Forklarende merknader til utfylling av passet 

 I hvert avsnitt i passet skal følgende format 

benyttes for å angi 

– en dato: dd/mm/åååå 

– et tidspunkt: 00:00 

 Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når 

dyret bærer en lett leselig tatovering som er utført 

før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implanta-

sjon av en signalgiver. 

 Avsnitt V: kreves bare 

– før forflytning til en annen medlemsstat i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller 

–  når dyret kommer tilbake til Unionen etter en 

forflytning til territorier eller tredjestater i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal 

utfylles før dyret forlater Unionen), eller 

– i samsvar med nasjonal lovgivning. 

 Avsnitt V, « GYLDIG FRA
2
»: Opplysninger kreves 

ikke for revaksinasjon. 

ISO-landkode + nummer 
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Forklarende merknader til utfylling av passet 

 Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til 

Unionen etter en forflytning til visse territorier eller 

tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk 

(skal utfylles før dyret forlater Unionen). 

 Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse 

medlemsstater i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelses-

territorier eller -tredjestater som godtar passet. 

 Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

ISO-landkode + nummer 

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN 

1. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

2. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

* valgfritt 

ISO-landkode + nummer 
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II. BESKRIVELSE AV DYRET 

BILDE AV DYRET 

(valgfritt) 

1.  Navn*:  ___________________________  

2.  Art:  ______________________________  

3.  Rase*:  ___________________________  

4.  Kjønn:  ____________________________  

5.  Fødselsdato*:  ______________________  

6.  Farge:  ____________________________  

7.  Eventuelle framtredende trekk eller 

kjennetegn:  _______________________  

 _________________________________  

*  som angitt av eier 

ISO-landkode + nummer 

III. MERKING AV DYRET 
 

1. Signalgiverens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

2. Dato for implantasjon eller avlesing* av signal-

giveren 

 ________________________________________  

3. Signalgiverens plassering 

 ________________________________________  

4. Tatoveringens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

5 Dato for tatovering/dato for avlesing av tatoveringen 

 ___________________ / ___________________  

6. Tatoveringens plassering 

 ________________________________________  

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger 

registreres i dette passet. 

* Stryk det som ikke passer. 

ISO-landkode + nummer 
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IV. UTSTEDELSE AV PASSET 

ISO-landkode + nummer 

Navn på godkjent veterinær: 

 __________________________________________  

Adresse:  __________________________________  

 __________________________________________  

Postnummer:  _______________________________  

By:  _______________________________________  

Stat:  ______________________________________  

Telefonnummer:  ____________________________  

E-postadresse:  _____________________________  

Utstedelsesdato:  ____________________________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

V. VAKSINASJON MOT RABIES 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 
PARTI-

NUMMER 

VAKSINA-
SJONSDATO

1
 

GYLDIG FRA
2
 

GYLDIG TIL
3
 

GODKJENT 

VETERINÆR 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VI. TEST MED RABIES-ANTISTOFFTITRERING 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

 _______________________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/41 

 

 

 

 

  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VED YTTERLIGERE TEST 

Prøve tatt den:  ___________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  ________________________________  

 _______________________________________  

Telefonnummer:  __________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VIII. ANDRE PARASITTBEHANDLINGER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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IX. ØVRIGE VAKSINASJONER 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

VAKSINASJONSDATO
1
 

GYLDIG TIL
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

PARTI-

NUMMER 
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Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

X. KLINISKE UNDERSØKELSER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

ERKLÆRING GODKJENT 

VETERINÆR 
DATO 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/45 

 

 

 

 

  

XI. SERTIFISERING 

SERTIFISERINGSORGAN DATO 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

XII. ØVRIG 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL/ 

UNDERSKRIFT 
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DEL 2 

Tilleggskrav til pass utstedt i en medlemsstat 

1.  Passets format: 

 Passets størrelse skal være 100 × 152 mm. 

2.  Passets omslag: 

a)  Omslagets forside: 

i)  farge: blå (PANTONE® Reflex Blue) og gule stjerner (PANTONE® Yellow) i den øvre firedelen i samsvar 

med spesifikasjonene for EU-emblemet(1), 

ii)  ordene «Den europeiske union» og navnet på utstedelsesmedlemsstaten skal trykkes med samme skrifttype, 

iii)  utstedelsesmedlemsstatens ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode (angitt som «nummer» 

i standardpasset i del 1) skal være trykt nederst på siden. 

b)  Innsiden av omslagets forside og bakside: hvit farge. 

c)  Omslagets bakside: farge blå (PANTONE® Reflex Blue). 

3.  Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet: 

a)  Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye. 

b)  Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og 

n er det samlede antallet sider i passet. 

c)  Utstedelsesmedlemsstatens ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode skal være trykt på hver 

side i passet. 

d)  Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet som er angitt i del 1, er veiledende. 

4.  Språk: 

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene i utstedelsesmedlemsstaten, og på 

engelsk. 

5.  Sikkerhetselementer: 

a)  Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med gjennomsiktig, 

selvklebende film. 

b)  Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med 

gjennomsiktig, selvklebende film i de tilfeller klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes. 

  

(1) Grafisk veiledning til EU-emblemet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 
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DEL 3 

Standardpass utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene som er oppført på en liste i del 1 i vedlegg II til 

denne forordning 

 

   

[Nasjonalt emblem] 

[territorium 
eller tredjestat] 

KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
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KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
Side 1  
av X 

[territorium eller 

tredjestat] 

[Den europeiske 

union] 

Forklarende merknader til utfylling av passet 

 I hvert avsnitt i passet skal følgende format 

benyttes for å angi 

– en dato: dd/mm/åååå 

– et tidspunkt: 00:00 

 Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når 

dyret bærer en lett leselig tatovering som er utført 

før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implanta-

sjon av en signalgiver. 

 Avsnitt V: kreves bare 

– før forflytning til en annen medlemsstat/... i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller 

–  når dyret kommer tilbake til Unionen/... etter 

en forflytning til territorier eller tredjestater i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal 

utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller 

– i samsvar med nasjonal lovgivning. 

 Avsnitt V, « GYLDIG FRA
2
»: Opplysninger kreves 

ikke for revaksinasjon. 

ISO-landkode + nummer 
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Forklarende merknader til utfylling av passet 

 Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til 

Unionen/... etter en forflytning til territorier eller 

tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk 

(skal utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller 

 Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse 

medlemsstater/... i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelses-

territorier eller -tredjestater som godtar passet. 

 Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

ISO-landkode + nummer 

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN 

1. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

2. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

* valgfritt 

ISO-landkode + nummer 
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II. BESKRIVELSE AV DYRET 

BILDE AV DYRET 

(valgfritt) 

1.  Navn*:  ___________________________  

2.  Art:  ______________________________  

3.  Rase*:  ___________________________  

4.  Kjønn: ____________________________  

5.  Fødselsdato*:  ______________________  

6.  Farge: ____________________________  

7.  Eventuelle framtredende trekk eller 

kjennetegn:  _______________________  

 _________________________________  

*  som angitt av eier 

ISO-landkode + nummer 

III. MERKING AV DYRET 
 

1. Signalgiverens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

2. Dato for implantasjon eller avlesing* av signal-

giveren 

 ________________________________________  

3. Signalgiverens plassering 

 ________________________________________  

4. Tatoveringens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

5 Dato for tatovering / dato for avlesing av tatove-

ringen 

 ___________________  /  __________________  

6. Tatoveringens plassering 

 ________________________________________  

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger 

registreres i dette passet. 

* Stryk det som ikke passer. 

ISO-landkode + nummer 
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Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

GODKJENT 

VETERINÆR 

ISO-landkode + nummer 

Navn på godkjent veterinær: 

 ___________________________________________  

Adresse:  ___________________________________  

 ___________________________________________  

Postnummer:  _______________________________  

By:  _______________________________________  

Stat:  ______________________________________  

Telefonnummer:  _____________________________  

E-postadresse:  ______________________________  

Utstedelsesdato:  _____________________________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IV. UTSTEDELSE AV PASSET 

GODKJENT 

VETERINÆR 

V. VAKSINASJON MOT RABIES 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

PARTI-

NUMMER 

VAKSINA-
SJONSDATO

1
 

GYLDIG FRA
2
 

GYLDIG TIL
3
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VI. TEST MED RABIES-ANTISTOFFTITRERING 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VED YTTERLIGERE TEST 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 
VETERINÆR 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VIII. ANDRE PARASITTBEHANDLINGER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 
VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VAKSINASJONSDATO
1
 

GYLDIG TIL
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

PARTI-

NUMMER 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

IX. ØVRIGE VAKSINASJONER 
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n
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k
o
d

e
 +

 n
u

m
m
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STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

X. KLINISKE UNDERSØKELSER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

ERKLÆRING GODKJENT 

VETERINÆR 
DATO 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 
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XI. SERTIFISERING 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

SERTIFISERINGS-

ORGAN 
DATO 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL/ 

UNDERSKRIFT 

XII. ØVRIG 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 
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DEL 4 

Tilleggskrav til passet utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene som er oppført på en liste i del 1 i 

vedlegg II til denne forordning 

1.  Passets format: 

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm. 

2.  Passets omslag: 

a)  Omslagets forside: 

i)  farge: PANTONE® monochrome og nasjonalt emblem i øverste firedel, 

ii)  ISO-landkoden til territoriet eller tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk 

kode (angitt som «nummer» i standardpasset i del 3), skal være trykt nederst på siden. 

b)  Innsiden av omslagets forside og bakside: hvit farge. 

c)  Omslagets bakside: farge PANTONE® monochrome. 

3.  Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet: 

a)  Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye. 

b)  Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og 

n er det samlede antallet sider i passet. 

c)  ISO-landkoden til territoriet eller tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode, 

skal være trykt på hver side i passet. 

d)  Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet som er angitt i del 3, er veiledende. 

4.  Språk: 

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene på territoriet eller i tredjestaten som 

utsteder passet, og på engelsk. 

5.  Sikkerhetselementer: 

a)  Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med gjennomsiktig, 

selvklebende film. 

b)  Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med 

gjennomsiktig, selvklebende film i de tilfeller klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

DEL 1 

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

tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 N

æ
rm

e
re

 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 

Tlf. 

I.2.  Sertifikatets referanse-

nummer  

I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentralmyndighet 

I.4.  Vedkommende lokalmyndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

I.6.  

I.7. Opprinnel-
sesstat 

ISO-kode I.8.  I.9.   1.10.   

I.11.  I.12  

I.13.  I.14.  

 I.15.  I.16.  

I.17.  

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

 010619 

  I.20. Mengde  

I.21. I.22 

I.23.  I.24.  

I.25. Varer sertifisert til  

Kjæledyr  

I.26.  I.27.  

I.28. Identifikasjon av varene  

 Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Kjønn Identifikasjons-

system 

Farge Rase Dato for implantasjon og/eller 

avlesing av signalgiveren 

[dd/mm/åååå] 

Identifikasjons-

nummer 

Fødselsdato 

(dd/mm/åååå) 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

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

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

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

 
Undertegnede offentlig veterinær(1) / veterinær godkjent av vedkommende myndighet(1) i  ..................  (sett inn navn 

på territorium eller tredjestat) bekrefter følgende: 

Forsendelsens formål/art som attestert av eieren: 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

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

foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, som er dokumentert(3), vil 

dyrene beskrevet i felt I.28 ledsage eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra 

eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne innen høyst fem 

dager fra dennes forflytning, og de er ikke gjenstand for en forflytning med salg eller overdragelse av 

eiendomsretten som formål, og ansvaret for dyrene under den ikke-kommersielle forflytningen forblir 

under ansvar av 

 (1) enten [eieren] 

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

av dyrene på eierens vegne] 

 

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

kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

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

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

konkurranser, på utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike, og eieren eller den fysiske 

personen nevnt i nr. II.1 har framlagt bevis(3) på at dyrene er registrert 

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

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

 Attestering av rabiesvaksinasjon og test med rabies-antistofftitrering: 

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

16 uker og er vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunn-

vaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 576/2013(4), og 

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

vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og bestemmelses-

medlemsstaten angitt i felt I.5 har underrettet offentligheten om at den tillater forflytning av 

disse dyrene til dens territorium og at dyrene ledsages av 

 (1) enten [II.3.2 den vedlagte erklæringen(5) fra eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 om at 

kjæledyret fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke har hatt 

noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies.]. 

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

vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013.]. 

 (1) eller/og [II.3. dyrene beskrevet i felt I.28 var minst 12 uker på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager 

har gått siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies(4) utført i samsvar med gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den 

forrige vaksinasjonens gyldighetstid(6), og 

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

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, direkte, gjennom et territorium eller 

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

eller gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 i samsvar med artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013(7), og nærmere opplysninger om den nåværende 

rabiesvaksinasjonen er angitt i tabellen under.] 

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

territorium eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og en test med rabies-antistofftitrering(8) som er 

utført på en blodprøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet på 

datoen angitt i tabellen under, minst 30 dager etter den tidligere vaksinasjonen og minst tre 

måneder før utstedelsesdatoen for dette sertifikatet, viste en antistofftiter på minst  

0,5 IU/ml, og eventuell etterfølgende revaksinasjon ble utført innenfor gyldighetstiden for den 

tidligere vaksinasjonen(6); nærmere opplysninger om den gjeldende rabiesvaksinasjonen og 

tidspunktet for prøvetaking for testing av immunrespons angis i tabellen under: 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

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

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

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

 

Signalgiverens 

alfanumeriske 

kode eller dyrets 

alfanumeriske 

tatovering 

Vaksinasjonsdato 

[dd/mm/åååå] 

Vaksinens navn 

og produsent 
Partinummer 

Vaksinasjonens gyldighet 
Dato for 

blodprøvetaking 

(dd/mm/åååå) 
Fra 

[dd/mm/åååå] 

til 

[dd/mm/åååå] 

       

       

       

       

       

 Attestering av parasittbehandling: 

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

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

Echinococcus multilocularis; nærmere opplysninger om behandlingen som er foretatt, av 

veterinæren som har gitt behandlingen i samsvar med artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1152/2011(9)(10)(11) er angitt i tabellen under.] 

 (1) eller [II.4. hundene beskrevet i felt I.28 er ikke blitt behandlet mot Echinococcus multilocularis(11).] 

hundens signalgiver- eller 

tatoveringsnummer 

Behandling mot Echinococcus 
Veterinær som har gitt 

behandlingen 

Produktets navn og produsent 
Dato [dd/mm/yyyy] og klokkeslett 

for behandling [00:00] 

Navn med blokkskrift, stempel 

og underskrift 

    

    

    

    

   ]] 

Merknader 

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

furo). 

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

identitetskontrollene på de utpekte reisendes innreisesteder i Unionen (tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/ 

liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

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

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

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

som gjelder dyr som er yngre enn 16 uker nevnt i nr. II.3 opphører å gjelde, etter hva som inntreffer først. Merk at visse 

medlemsstater har underrettet om at forflytning til deres territorium av dyr som er yngre enn 16 uker som nevnt i nr. II.3, ikke 

er tillatt. Ytterligere opplysninger fås på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm 

Del I 

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

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

Ved signalgiver: velg dato for implantasjon eller avlesing. 

Ved tatovering: velg dato for tatovering og avlesing. Tatoveringen må være lett leselig og utført før 3. juli 2011. 

Identifikasjonsnummer: angi signalgiverens eller tatoveringens alfanumeriske kode. 

Fødselsdato/rase: som angitt av eieren. 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

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

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

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

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Erklæringen nevnt i nr. II.1 skal vedlegges sertifikatet og være i samsvar med modellen og tilleggskravene angitt i del 3 i 

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

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

bevis på medlemskap) skal framvises på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollene nevnt i 

bokstav b) i merknadene.  

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

vaksinasjon.  

(5) Erklæringen nevnt i nr. II.3.2 som skal vedlegges sertifikatet, oppfyller kravene til format, utforming og språk fastsatt i del 1 

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

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

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

myndigheter med ansvar for kontrollene nevnt i bokstav b), framlegger en erklæring om at dyrene ikke har vært i kontakt 

med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i sikker forvaring i et transportmiddel eller ikke har forlatt en 

internasjonal lufthavns område under transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført 

på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. Denne erklæringen skal oppfylle kravene til format, 

utforming og språk fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013.  

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

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

vaksinasjonsdatoen og tre måneder før importdatoen, 

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

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

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

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

innenfor gyldighetstiden for en tidligere vaksinasjon.  

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

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

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

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

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

 bestå av et godkjent legemiddel som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller farmakologisk aktive stoffer som 

alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former 

av Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten.  

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

er foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet og før den planlagte innførselen til en medlemsstat eller deler av en 

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

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

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

bokstav b) i merknadene og sammenholdt med fotnote 9.  
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller 

en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5  

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

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

Offentlig veterinær / godkjent veterinær  

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

Underskrift: 

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

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

Underskrift: 

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

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

E-postadresse: 

Dato for gjennomføring av dokument- og 

identitetskontroller: 

Tittel: 

Underskrift: 

Stempel: 

DEL 2 

Forklarende merknader til utfylling av helsesertifikatene 

a) Dersom det i sertifikatet er angitt at ikke relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke er relevante, 

strykes, paraferes og stemples av den offentlige veterinæren, eller slettes helt fra sertifikatet. 

b) Originalen av hvert sertifikat 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) Erklæringene skal være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der innførselen finner sted, 

og på engelsk. Den skal utfylles med blokkskrift på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der 

innførselen finner sted, og på engelsk. 

d) Dersom flere ark eller underlagsdokumenter er vedlagt sertifikatet, skal disse arkene eller dokumentene også anses 

som del av originalsertifikatet, ved at hver side påsettes den offentlige veterinærens underskrift og stempel. 

e) Dersom sertifikatet, herunder tilleggsark som nevnt i bokstav d), utgjør mer enn én side, skal hver side være 

nummerert (sidetall av samlet sideantall) nederst, og være merket øverst på siden med det referansenummeret som 

er vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet. 

f) Originalen av sertifikatet skal utstedes av en offentlig veterinær på avsenderterritoriet eller i avsendertredjestaten 

eller av en godkjent veterinær, og deretter godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet eller 

avsendertredjestaten. Vedkommende myndighet i avsenderterritoriet eller avsendertredjestaten skal påse at reglene 

og prinsippene for attestering som følges, tilsvarer dem fastsatt i direktiv 96/93/EF. 

Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 

mønsterpregede stempler og vannmerker.  
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g) Sertifikatreferansenummeret nevnt i felt I.2 og II.a skal utstedes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten. 

DEL 3 

Skriftlig erklæring nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) nr. 576/2013 

Avsnitt A 

Modell for erklæring 

Undertegnede 

 .......................................................................................................................................................................  

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen 

på eierens vegne(1)] 

erklærer at følgende kjæledyr ikke er gjenstand for forflytning med salg eller overdragelse av 

eiendomsretten som formål, og vil ledsage eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra 

eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen på eierens vegne(1) innen høyst fem dager fra dennes 

forflytning. 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske kode(1) Helsesertifikatnummer 

  

  

  

  

  

Under den ikke-kommersielle forflytningen vil ovennevnte dyr forbli under ansvar av 

(1) enten  [eieren] 

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

forflytningen på eierens vegne] 

(1) eller [den fysiske personen utpekt av en transportør som har avtale om å foreta den ikke-kommersielle 

forflytningen på eierens vegne:  .................  (angi transportørens navn)] 

Sted og dato: 

Underskriften til eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen på eierens vegne(1): 

________________ 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

Avsnitt B 

Tilleggskrav til erklæringen 

Erklæringen skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der innførselen finner sted, og på 

engelsk, og skal utfylles med blokkskrift. 

 ____________  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/67 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/31/EU 

av 12. juni 2013 

om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel innenfor og 

import til Unionen av hunder, katter og ildrer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

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)  Krav til dyrehelse ved handel innenfor og import til 

Unionen av hunder, katter og ildrer er fastsatt i råds-

direktiv 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 felles-

skapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg 

og embryoer til Fellesskapet(3). 

2)  Nevnte krav viser til de relevante kravene til dyrehelse 

som gjelder ikke-kommersiell forflytning av hunder, 

katter og ildrer til en medlemsstat fra en annen med-

lemsstat eller tredjestater eller territorier fastsatt i 

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

av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr(4). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013,  

s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av 

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 119. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. mai 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013. 

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

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

3)  Opphevingen av forordning (EF) nr. 998/2003 ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 

av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr(5) gjør det nødvendig å endre direktiv 

92/65/EØF for å fjerne og erstatte henvisningene til 

forordning (EF) nr. 998/2003 med henvisninger til 

forordning (EU) nr. 576/2013. 

4)  Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 

om vern av dyr under transport og tilknyttet virk-

somhet(6) får blant annet anvendelse på transport av 

hunder, katter og ildrer i Unionen. Det bør derfor settes 

inn en henvisning til nevnte forordning i direktiv 

92/65/EØF som fastsetter hvilke krav til dyrehelse som 

får anvendelse på handel med disse dyrene. 

5)  Videre har erfaring fra anvendelsen av direktiv 

92/65/EØF vist at det i de fleste tilfeller ikke er praktisk 

mulig å gjennomføre den kliniske undersøkelsen av et 

dyr innen 24 timer før avsendelse. Tidsfristen fastsatt i 

direktiv 92/65/EØF bør derfor utvides til 48 timer, som 

er anbefalt av Verdens dyrehelseorganisasjon. 

6)  Kommisjonen anser at det i dette tilfelle ikke er beret-

tiget å spørre medlemsstatene om å framlegge forklaren-

de dokumenter til Kommisjonen om sammenhengen 

mellom bestemmelsene i dette direktiv og de tilsvarende 

delene i nasjonale innarbeidingsdokumenter. Dette 

direktiv medfører et meget begrenset antall endringer til 

direktiv 92/65/EØF, noe som bør gjøre det mulig for 

Kommisjonen å innhente opplysninger om innarbeiding 

uten å avsette store ressurser til oppgaven. Medlems-

statene bør under alle omstendigheter oversende teksten 

til de innarbeidede tiltakene til Kommisjonen. 

7)  Direktiv 92/65/EØF bør derfor endres —  

  

(5) Se s. 1 i denne EUT. 

(6) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1. 

2018/EØS/84/03 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer 

I direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  For å kunne gjøres til gjenstand for handel skal 

hunder, katter og ildrer: 

a)  overholde vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 

eventuelt artikkel 7 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om 

ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr(*), 

b)  innen 48 timer før avsendelse gjennomgå en 

klinisk undersøkelse av en veterinær som er 

godkjent av vedkommende myndighet, og 

c)  under transport til bestemmelsesstedet ledsages av 

et helsesertifikat som: 

i) tilsvarer malen i del 1 i vedlegg E, og 

ii) er undertegnet av en offentlig veterinær som 

skal bekrefte at veterinæren som er godkjent av 

vedkommende myndighet, i relevant del av 

identifikasjonsdokumentet og i det format som 

er fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 576/2013, har dokumentert at den kliniske 

undersøkelsen som er utført i samsvar med 

bokstav b), viser at dyrene på undersøkelses-

tidspunktet var egnet til den planlagte avsendel-

sen i samsvar med rådsforordning (EF)  

nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av 

dyr under transport og tilknyttet virk-

somhet(**). 

____________ 

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

(**) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.» 

b)  Nr. 3 oppheves. 

2)  I artikkel 16 skal annet og tredje ledd lyde: 

 «Når det gjelder katter, hunder og ildrer, må vilkårene for 

import minst tilsvare vilkårene fastsatt i bokstav a)–d) i 

artikkel 10 nr. 1 og artikkel 12 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 576/2013. 

 I tillegg til vilkårene nevnt i annet ledd skal hunder, katter 

og ildrer under transport til bestemmelsesstedet ledsages av 

et helsesertifikat som skal være utfylt og undertegnet av en 

offentlig veterinær som skal bekrefte at en klinisk under-

søkelse ble utført innen 48 timer før avsendelsen av dyrene 

av en veterinær som er godkjent av vedkommende 

myndighet, og som har bekreftet at dyrene på undersøkel-

sestidspunktet var egnet til den planlagte avsendelsen.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. desember 2014 vedta 

og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 29. desember 2014. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 

til de viktigste internrettslige 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 Strasbourg, 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President  Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. oktober 2013 

om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for 

helsesertifikater for dyr fra driftsenheter 

[meddelt under nummer K(2013) 6719] 

(2013/518/EU)(*) 

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 Felles-

skapet(1), særlig artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF er det fastsatt 

dyrehelsekrav som skal oppfylles for hunder, katter og 

ildrer som omfattes av handel i Unionen. I artikkelen  

er det blant annet fastsatt at dyrene skal oppfylle 

vilkårene fastsatt i artikkel 6 og eventuelt artikkel 7 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 

av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 998/2003(2). 

2)  I henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 576/2013 

skal blant annet dyrene ledsages av et identifikasjons-

dokument i passformat i samsvar med en modell som 

skal vedtas av Kommisjonen. Modellen for passet er 

gjengitt i vedlegg III til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om 

modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om 

fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om 

krav til formatet til, utformingen av og språket i 

erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013(3). 

3)  I henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 576/2013 

kan medlemsstatene på visse vilkår tillate ikke-kom-

mersiell forflytning av unge hunder, katter og ildrer som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 23.10.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

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

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

(3) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 109. 

ikke er vaksinert mot rabies, eller som er vaksinert, men 

ennå ikke har utviklet beskyttende immunitet mot 

sykdommen. Når de tillater slik forflytning, bør de 

underrette offentligheten via Internett-baserte sider som 

Kommisjonen kan legge en lenke til på sitt nettsted, og 

som kan brukes for handelsformål. 

4)  I henhold til artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF skal 

dessuten katter, hunder og ildrer ledsages av et helse-

sertifikat som tilsvarer modellen i del 1 i vedlegg E til 

nevnte direktiv. 

5)  Etter at europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse 

som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF(4) 

ble opphevet ved forordning (EU) nr. 576/2013, er det 

nødvendig å endre modellen for helsesertifikatet for å 

erstatte henvisningene til forordning (EF) nr. 998/2003 

med henvisninger til forordning (EU) nr. 576/2013. 

6)  I helsesertifikatet i del 1 i vedlegg E til direktiv 

92/65/EØF er det tatt hensyn til kommisjonsforordning 

(EU) nr. 388/2010 av 6. mai 2010 om gjennomføring av 

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

med hensyn til det høyeste antallet kjæledyr av visse 

arter som kan omfattes av ikke-kommersiell forflyt-

ning(5), som fastsetter at de kravene og kontrollene som 

er fastsatt i direktiv 92/65/EF, får anvendelse dersom 

flere enn fem kjæledyr forflyttes til en medlemsstat fra 

en annen medlemsstat eller en tredjestat som er oppført 

på en liste i del B avsnitt 2 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 998/2003. 

7)  Reglene fastsatt i forordning (EU) nr. 388/2010 er 

gjennomgått og innarbeidet i forordning (EU) 

nr. 576/2013. Henvisninger til forordning (EU)  

nr. 388/2010 i modellen i del 1 i vedlegg E til direktiv 

92/65/EØF bør derfor utgå. 

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

9)  For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 

overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke 

helsesertifikater som er utstedt i samsvar med del 1 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF før denne beslutnings 

anvendelsesdato.  

  

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

(5) EUT L 114 av 7.5.2010, s. 3. 

2018/EØS/84/04 
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10)  Denne beslutning bør få anvendelse fra den dato 

forordning (EF) nr. 576/2013 får anvendelse. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 29. april 2015 kan medlems-

statene tillate handel med hunder, katter og ildrer fra drifts-

enheter som ledsages av et helsesertifikat som er utstedt senest 

28. desember 2014 i samsvar med modellen angitt i del 1 i 

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

endringene som innføres ved denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 29. desember 2014. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______ 
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VEDLEGG 

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

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

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
 O

p
p
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s
n
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g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
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e
n

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer  

I.2. Sertifikatets referansenummer  I.2.a. Lokalt referanse-

nummer 

I.3. Vedkommende sentralmyndighet 

I.4. Vedkommende lokalmyndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende opp-

rinnelige sertifikater  

Nummer på følge-

dokumenter 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

stat   

ISO-kode I.9. Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelses-

stat 

ISO-

kode 

I.11.  Opprinnelses-

region 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  

I.13.  Bestemmelsessted 

Driftsenhet  Virksomhet  Godkjent organ  

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer  

Godkjennings-/registreringsnr. Navn 

Adresse 

Postnummer 

Godkjenningsnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

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

  I.20.  Mengde 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til  

oppdrett  produksjon  kunstig reproduksjon  slakt  kjæledyr  godkjent organ  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater  

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28.  Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja  Nei  

I.31. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Passnummer Kjønn Alder  Mengde  
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 DEN EUROPEISKE UNION 

92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler (2), haredyr, hunder, 

katter og ildrer) 

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

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

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

myndighet(1) attesterer at: 

 II.1. Dyrene beskrevet i rubrikk I.31 overholder vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF og var på tidspunktet 

for inspeksjon skikket til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005. 

(1) enten [II.2.  drøvtyggerne(1)/dyrene av svinefamilien (1) som ikke omfattes av rådsdirektiv 64/432/EØF(1) eller rådsdirektiv 

91/68/EØF(1), 

a)  tilhører arten…………………………………………………………………………………………………........., 

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

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

driftsenhet(1) som ikke er omfattet av svinepestrestriksjoner, eller fra en driftsenhet der dyrene med negativt 

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

bokstav d)(1) i rådsdirektiv 92/65/EØF.]  

 
 

(1) (2) 

eller 

[II.2. fuglene som ikke er nevnt i rådsdirektiv 2009/158/EF, 

a) viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for 

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

c)  er i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/598/EF og ble vaksinert mot aviær influensa 

………………….(dato) med vaksinen ……………………. (navn) og kommer fra en driftsenhet der 

vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de siste tolv månedene.] 

 

(1) eller [II.2. Haredyrene 

a)  viste ikke på undersøkelsestidspunktet noen kliniske tegn på noen sykdom dyrene er mottakelige for 

b)  oppfyller kravene i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/65/EØF.] 

 

(1) eller [II.2. Hundene 

a)  viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av 

vedkommende myndighet, ikke tegn på sykdom, 

b)  er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013, 

  (1) enten [c)  var minst 12 uker gamle på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått siden 

fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor 

den forrige vaksinasjonens gyldighetstid], 

  (1) eller [c)  er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot 

rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013, og 

 

   i) bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet offentligheten i samsvar med artikkel 37 nr. 2 bokstav b) 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 om at den tillater forflytning av disse dyrene 

til sitt territorium og at dyrene ledsages av 

 

 (1) enten  [ii) en erklæring fra eieren(3), vedlagt dette sertifikatet, om at dyrene fra fødselen fram til tidspunktet for 

forsendelsen ikke har hatt kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies], 

 

 (1) eller  [ii) moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av passet som ledsager moren, at moren, før 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013], 
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DEN EUROPEISKE UNION 

92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler (2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 

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

  d) ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, 

 (1) og [e) er på grunn av sitt planlagte bestemmelsessted i henhold til rubrikk I.10, eller rubrikk I.11 dersom det 

anvendes regionalisering, behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1152/2011]. 

(1) eller [II.2. Kattene(1)/ildrene(1) 

a)  viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av vedkommende 

myndighet, ikke tegn på sykdom, 

b)  er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013, 

 (1) enten [c)  var minst 12 uker gamle på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått siden fullføringen 

av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den 

forrige vaksinasjonens gyldighetstid], 

 (1) eller [c)  er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot 

rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013, og 

  i)  bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet offentligheten i samsvar med artikkel 37 nr. 2 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 om at den tillater forflytning av disse dyrene til sitt 

territorium og at dyrene ledsages av 

 (1) enten [ii) en erklæring fra eieren(3), vedlagt dette sertifikatet, om at dyrene fra fødselen fram til tidspunktet for 

forsendelsen ikke har hatt kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies], 

 (1) eller  [ii) moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av passet som ledsager moren at moren, før de 

ble født, ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 576/2013], 

  d)  ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013.] 

(1) eller [II.2. Hundene(1)/kattene(1)/ildrene(1) skal sendes til et organ, et institutt eller en stasjon som beskrevet i rubrikk I.13 og 

som er godkjent i samsvar med vedlegg C til rådsdirektiv 92/65/EØF, og 

  a)  viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av vedkommende 

myndighet, ikke tegn på sykdom, 

b)  er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013, 

c)  ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013.] 

 [II.3. Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(4) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende: (1) 

  Sykdom Beslutning 

Sykdom Beslutning 

Sykdom Beslutning 

Merknader 

Del I: 

 

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

Rubrikk I.19: Bruk relevant KN-kode: 01 06 19, 01 06 31, 01 06 32, 01 06 39. 

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

bare å identifisere partiet. For hunder, katter og ildrer velges pass. 

Identifikasjonsnummer: For hunder, katter og ildrer angis signalgiverens eller tatoveringens alfanumerisk kode. 

Passnummer: For hunder, katter og ildrer angis passets entydige alfanumeriske kode. 
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DEN EUROPEISKE UNION 

92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler (2), haredyr, hunder, 

katter og ildrer) 

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

Del II:  

(1)  Stryk det som ikke passer. 

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

forebyggende vaksinasjon godkjent ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF. 

(3)  Erklæringen nevnt i nr. II.2 som skal vedlegges sertifikatet, skal utarbeides i samsvar med vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

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

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

Dette sertifikat er gyldig i ti dager fra datoen for underskrift av den offentlige veterinæren eller av veterinæren som har ansvar for 

opprinnelsesenheten og er godkjent av vedkommende myndighet. 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Lokal veterinærenhet:  Den lokale veterinærenhetens nummer: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel:» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 31/2014 

av 14. januar 2014 

om oppheving av vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF og av forordning (EU) nr. 388/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om 

endring av rådsdirektiv 92/65/EØF(1), særleg artikkel 19 og  

21, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsett krav til 

dyrehelse som skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting 

av kjæledyr, og reglar som skal nyttast på kontroll med 

slik flytting. Forordninga skal nyttast på flytting mellom 

medlemsstatar eller frå tredjestatar av kjæledyr av dei 

artane som er oppførte i vedlegg I til forordninga. 

Hundar, kattar og ilderar er oppførte i del A og B til det 

nemnde vedlegget. Forordning (EF) nr. 998/2003 tok til 

å gjelde 3. juli 2004. 

2)  I kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 

2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning 

av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet(2) er 

det fastsett ein modell for pass for flytting av kjæledyr 

av artane hund, katt og ilder mellom medlemsstatar, slik 

det er fastsett i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 998/2003. 

3)  For å forenkle overgangen til dei ordningane som vart 

innførte ved forordning (EF) nr. 998/2003, vart kommi-

sjonsvedtak 2004/301/EF av 30. mars 2004 om unntak 

fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF med hensyn til 

formatet på sertifikater og pass som skal anvendes ved 

ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 15.1.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

(1) TEU L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

(2) TEU L 312 av 27.11.2003, s. 1. 

og om endring av vedtak 2004/203/EF(3) vedteke, slik 

at sertifikat og pass som vart utferda for kjæledyr før 

datoen då forordning (EF) nr. 998/2003 tok til å gjelde, 

framleis kan nyttast, såframt dei oppfyller visse vilkår. 

4)  I tillegg er det fastsett i kommisjonsvedtak 2004/539/EF 

av 1. juli 2004 om innføring av eit overgangstiltak for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 998/2003 om 

krava til dyrehelse som skal nyttast på ikkje-

kommersiell flytting av kjæledyr(4) at medlemsstatane 

inntil 1. oktober 2004 kan tillate innføring på territoriet 

sitt av kjæledyr av dei artane som er oppførte i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 998/2003, i samsvar med dei 

nasjonale reglane som galdt før 3. juli 2004. 

5)  Forordning (EF) nr. 998/2003 vart oppheva ved og  

bytt ut med europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell for-

flytning av kjæledyr og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 998/2003(5). Tiltaka som vart vedtekne for å 

lette overgangen til dei ordningane som er fastsette i 

forordning (EF) nr. 998/2003, er difor forelda. Vedtak 

2004/301/EØF og 2004/539/EF bør difor opphevast. 

6)  I tillegg vart kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 

av 6. mai 2010 om gjennomføring av europaparlaments- 

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

høyeste antallet kjæledyr av visse arter som kan 

omfattes av ikke-kommersiell forflytning(6) vedteken 

for å unngå faren for at kommersielle flyttingar av 

hundar, kattar og ilderar ved svindel vert kamuflerte 

som ikkje-kommersielle flyttingar når desse dyra vert 

flytte til ein medlemsstat frå ein annan medlemsstat eller 

frå ein tredjestat som er oppført i avsnitt 2 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003.  

  

(3) TEU L 98 av 2.4.2004, s. 55. 

(4) TEU L 237 av 8.7.2004, s. 21. 

(5) TEU L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(6) TEU L 114 av 7.5.2010, s. 3. 

2018/EØS/84/05 
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7)  Føresegnene i forordning (EU) nr. 388/2010 er vortne 

reviderte og tekne inn i forordning (EU) nr. 576/2013. 

Forordning (EU) nr. 576/2013 tok til å gjelde  

29. desember 2014. Forordning (EU) nr. 388/2010 vert 

difor forelda frå datoen då forordning (EU) nr. 576/2013 

tok til å gjelde, og bør difor opphevast med verknad frå 

den same datoen. 

8)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa, og verken 

Europaparlamentet eller Rådet har sett seg imot dei — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF vert oppheva. 

Artikkel 2 

Forordning (EU) nr. 388/2010 vert oppheva med verknad frå 

29. desember 2014. 

Artikkel 3 

Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

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

Utferda i Brussel, 14. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1554 

av 11. september 2015 

om fastsettelse av regler for gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med hensyn til krav til 

overvåking og diagnostiske metoder 

[meddelt under nummer K(2015) 6188](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 49 nr. 3, artikkel 50 nr. 4, artikkel 57 

bokstav b) og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes forebyggende minstetiltak for overvåking og tidlig påvisning hos akvatiske dyr av 

sykdommene oppført i vedlegg IV til nevnte direktiv (heretter kalt «listeførte sykdommer»), og de bekjempelses-

tiltakene som skal treffes ved mistanke om eller utbrudd av de listeførte sykdommene. I nevnte direktiv er det også 

fastsatt krav som skal være oppfylt for at medlemsstater eller soner eller segmenter i medlemsstater kan oppnå status 

som sykdomsfrie. 

2) Utryddelse av de listeførte sykdommene og oppnåelse av status som sykdomsfri for en medlemsstat, en sone eller et 

segment bør være basert på de samme prinsippene og følge den samme vitenskapelige framgangsmåten i hele Unionen. 

Det er derfor nødvendig at det på EU-plan fastsettes særlige krav til utryddelses- og overvåkingsordninger samt de 

prøvetakingsmetodene og diagnostiske metodene som medlemsstatene skal benytte for å oppnå status som sykdomsfri 

for hele medlemsstaten eller for en sone eller et segment i medlemsstaten. 

3) De laboratorieundersøkelsene som skal utføres ved mistanke om eller bekreftet forekomst av de listeførte sykdommene, 

bør være de samme i hele Unionen og bør følge de samme vitenskapelige standarder og protokoller. I samsvar med 

direktiv 2006/88/EF må det fastsettes særlige diagnostiske metoder og framgangsmåter som skal benyttes av de 

laboratoriene som vedkommende myndighet i medlemsstatene har utpekt til dette formålet. 

4) I helseregelverket for akvatiske dyr vedtatt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) (heretter kalt «regelverket for 

akvatiske dyr»), er det fastsatt standarder for å bedre helsen til akvatiske dyr og velferden til oppdrettsfisk på verdens-

plan, herunder standarder for sikker internasjonal handel med akvatiske dyr og produkter av disse. Flere av kapitlene i 

regelverket for akvatiske dyr inneholder anbefalinger om bruk av visse diagnostiske tester. Nevnte tester som fastsettes 

av OIE, er beskrevet i OIEs «Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals» (heretter kalt «håndboken for akvatiske 

dyr»). For å sikre at Unionens krav med hensyn til diagnostisering av sykdommer hos akvatiske dyr er i samsvar med 

internasjonale standarder bør det i reglene som fastsettes ved denne beslutning, tas hensyn til standardene og anbefalin-

gene i regelverket for akvatiske dyr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 23.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 

av 16.11.2017, s. 5. 

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

2018/EØS/84/06 
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5) I håndboken for akvatiske dyr er det for mange av de listeførte sykdommene angitt en rekke tester og framgangsmåter 

som skal benyttes ved laboratorieundersøkelser. For å sikre et ensartet vitenskapelig grunnlag på EU-plan for det 

diagnostiske arbeidet i forbindelse med de listeførte sykdommene er det nødvendig å velge blant de diagnostiske testene 

og framgangsmåtene som anbefales av OIE, og å presisere hvilke tester som bør være obligatoriske ved laboratorie-

undersøkelser som skal utføres innenfor rammen av overvåkingsprogrammer, og for å utelukke mistanke om eller 

bekrefte forekomst av en listeført sykdom. Ettersom det i visse tilfeller også vil være behov for å kunne benytte 

alternative metoder og framgangsmåter, bør det foreligge beskrivelser av og vitenskapelige forklaringer på når og 

hvordan de alternative metodene kan benyttes. Dette er særlig nødvendig for de mer detaljerte diagnostiske fram-

gangsmåtene. 

6) For å oppnå nøyaktige og reproduserbare diagnostiske resultater er det viktig at de detaljerte framgangsmåtene og 

protokollene som skal benyttes, er validert i samsvar med de relevante kvalitetsstandardene omhandlet i del I i 

vedlegg VI til direktiv 2006/88/EF. For mange av de diagnostiske metodene omhandlet i denne beslutning er bruk av 

ferdigkjøpte prøvesett en nødvendig del av de diagnostiske protokollene, og nevnte prøvesett er blitt validert i 

akkrediterte tester utført av Den europeiske unions referanselaboratorier (EURL) for de forskjellige sykdommene. Av 

hensyn til rettssikkerheten bør disse validerte ferdigkjøpte prøvesettenes handelsnavn oppgis i denne beslutning. 

7) For visse medlemsstater kan det være vanskelig å oppnå status som sykdomsfri for hele medlemsstaten eller for en sone 

eller et segment i medlemsstaten med hensyn til én eller flere av de listeførte sykdommene. I slike situasjoner kan 

medlemsstaten foretrekke ikke å oppnå eller gjenopprette status som sykdomsfri for nevnte listeførte sykdommer. 

Minstetiltakene for bekjempelse som skal anvendes dersom den berørte medlemsstaten ikke ønsker å oppnå eller 

gjenopprette status som sykdomsfri, bør være de samme i hele Unionen og bør omfattes av samme kriterier. I samsvar 

med direktiv 2006/88/EF må det derfor fastsettes nærmere regler for å hindre spredning av nevnte listeførte sykdommer 

og minstekrav for å oppheve slike tiltak for å hindre spredning av sykdom. 

8) Ved kommisjonsvedtak 2001/183/EF(1) fastsettes krav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder til påvisning og 

bekreftelse av de listeførte sykdommene infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi. Ved kommi-

sjonsvedtak 2003/466/EF(2) fastsettes krav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder til påvisning av infeksiøs 

lakseanemi samt kriterier for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller bekreftet forekomst av 

nevnte sykdom. Ved kommisjonsvedtak 2002/878/EF(3) fastsettes krav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder 

til påvisning og bekreftelse av bløtdyrsykdommene bonamiose og marteiliose. For å ajourføre kravene bør disse tre 

vedtak erstattes av denne beslutning. Vedtak 2001/183/EF, vedtak 2002/878/EF og vedtak 2003/466/EF bør derfor 

oppheves. 

9) Ettersom visse medlemsstater trenger tid for å oppdatere sine nasjonale referanselaboratorier for å oppfylle kravene 

fastsatt i denne beslutning, bør denne beslutning få anvendelse fra 1. april 2016. 

10) 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 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes regler for 

a)  den overvåkingen, de buffersonene, de prøvetakingsmetodene og de diagnostiske metodene som medlemsstatene skal 

benytte i forbindelse med sykdomsstatusen i medlemsstatene eller soner eller segmenter i medlemsstatene, for de ikke-

eksotiske sykdommene som rammer akvatiske dyr og er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF (heretter kalt 

«listeførte sykdommer»),  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2001/183/EF av 22. februar 2001 om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og 

bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, og om oppheving av vedtak 92/532/EØF (EFT L 67 av 9.3.2001, s. 65). 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/466/EF av 13. juni 2003 om fastsettelse av kriterier for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved mistanke 

om eller bekreftet forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA) (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 61). 

(3) Kommisjonsvedtak 2002/878/EF av 6. november 2002 om fastsetjing av prøvetakingsplanar og diagnosemetodar for påvising og 

stadfesting av blautdyrsjukdommane bonamiose (Bonamia ostreae) og marteiliose (Marteilia refringens) (EFT L 305 av 7.11.2002, s. 57). 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/79 

 

b)  de diagnostiske metodene som skal benyttes ved laboratorieundersøkelser ved mistanke om eller bekreftet forekomst av 

listeførte sykdommer, og 

c)  de minstetiltakene for bekjempelse som skal anvendes ved mistanke om eller bekreftet forekomst av en listeført sykdom i 

en medlemsstat, en sone eller et segment som ikke er blitt erklært fri for nevnte listeførte sykdom. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med 

a) «hemoragisk virusseptikemi» («VHS») en sykdom forårsaket av hemoragisk virusseptikemi-virus (VHSV), også kjent som 

egtvedsykevirus, et virus i slekten Novirhabdovirus i familien Rhabdoviridae, 

b) «infeksiøs hematopoietisk nekrose» («IHN») en sykdom forårsaket av infeksiøs hematopoietisk nekrose-virus (IHNV), et 

virus i slekten Novirhabdovirus i familien Rhabdoviridae, 

c) «koiherpesvirussykdom» («KHVD») en sykdom forårsaket av koiherpesvirus (KHV), et virus i familien Alloherpesviridae. 

Det vitenskapelige navnet er cyprinidherpesvirus 3 (CyHV-3), 

d) «infeksiøs lakseanemi» («ILA») en sykdom forårsaket av infeksjon med HPR-deletert lakseanemivirus (ILAV), et virus i 

slekten Isavirus i familien Orthomyxoviridae, 

e) «infeksjon med Marteilia refringens» en sykdom forårsaket av infeksjon med protozoen Marteilia refringens (Paramyxea), 

f) «infeksjon med Bonamia ostreae» en sykdom forårsaket av infeksjon med protozoen Bonamia ostreae (Haplosporidia), 

g) «hvitflekksykdom» («WSD») en sykdom forårsaket av hvitflekksyndromvirus (WSSV), et dobbeltrådet DNA-virus i 

slekten Whispovirus i familien Nimaviridae. 

Artikkel 3 

Minstekrav til utryddelses- og overvåkingsprogrammer 

Medlemsstatene skal sikre at reglene for overvåkings- og utryddelsesprogrammer, buffersoner, prøvetakingsmetoder og 

diagnostiske metoder fastsatt i vedlegg I og de særlige metodene og detaljerte framgangsmåtene fastsatt i vedlegg II overholdes 

når status som sykdomsfri for én eller flere av de listeførte sykdommene skal tildeles, trekkes tilbake eller gjenopprettes for en 

medlemsstat eller for en sone eller et segment i medlemsstaten. 

Artikkel 4 

Minstekrav til diagnostiske metoder og særlige framgangsmåter 

Medlemsstatene skal sikre at bekjempelsesmetodene fastsatt i vedlegg I og de særlige diagnostiske metodene og detaljerte 

framgangsmåtene fastsatt i vedlegg II benyttes når det utføres laboratorieundersøkelser for å bekrefte eller utelukke forekomst 

av en listeført sykdom. 

Artikkel 5 

Minstetiltak for bekjempelse for å hindre spredning av listeførte sykdommer og minstekrav for å oppheve tiltak mot 

spredning av sykdom i medlemsstater, soner eller segmenter som ikke er erklært frie for listeførte sykdommer 

Medlemsstatene skal sikre at minstetiltakene for bekjempelse og minstekravene for å oppheve tiltakene mot spredning av 

sykdom fastsatt i vedlegg I overholdes når bekjempelsestiltak gjennomføres, og når tiltak mot spredning av sykdom oppheves 

for én eller flere av de listeførte sykdommene i en medlemsstat eller i en sone eller et segment i medlemsstaten som ikke er 

erklært fri for nevnte listeførte sykdommer. 
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Artikkel 6 

Opphevinger 

Vedtak 2001/183/EF, 2002/878/EF og 2003/466/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Anvendelsesdato 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. april 2016. 

Artikkel 8 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG I 

OVERVÅKING OG BEKJEMPELSESMETODER 

I. Innledning 

I dette vedlegget fastsettes 

a)  krav til utryddelses- og overvåkingsprogrammer, som fastsatt i artikkel 44 i direktiv 2006/88/EF, og prøvetakings-

metoder og diagnostiske metoder som skal benyttes for å erklære status som sykdomsfri for medlemsstater eller for 

soner eller segmenter i medlemsstater, som fastsatt i kapittel VII i nevnte direktiv, 

b)  prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder som skal benyttes ved laboratorieundersøkelser ved mistanke om og for å 

bekrefte forekomst av de ikke-eksotiske sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF 

(«listeførte sykdommer»), som fastsatt i artikkel 28 bokstav a) og artikkel 57 bokstav b) i nevnte direktiv, 

c)  tiltak mot spredning av sykdom som skal treffes ved bekreftet forekomst av en listeført sykdom, som fastsatt i 

artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF, og tiltak som skal treffes for å oppnå helsestatus i kategori III for en medlemsstat, en 

sone eller et segment med helsestatus i kategori V. 

Kravene fastsatt i dette vedlegget omfatter følgende listeførte sykdommer: 

1. Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Del 1 

2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) Del 1 

3. Koiherpesvirussykdom (KHVD) Del 2 

4. Infeksiøs lakseanemi (ILA) Del 3 

5. Infeksjon med Marteilia refringens Del 4 

6. Infeksjon med Bonamia ostreae Del 5 

7. Hvitflekksykdom (WSD) Del 6 

II. Definisjoner 

I vedlegg I og II menes med 

a) «fastlandssegment» ett eller flere akvakulturanlegg beliggende i fastlandsområdet til én eller flere medlemsstater som 

tilhører et felles biosikkerhetssystem, og som har en bestand av akvatiske dyr med en særlig helsestatus med hensyn til 

en bestemt sykdom, 

b) «fastlandsanlegg» et akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr, beliggende i fastlandsområdet til en medlemsstat, 

c) «fastlandssone» et klart avgrenset geografisk område beliggende i fastlandsområdet til én eller flere medlemsstater med 

et homogent hydrologisk system som omfatter deler av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere 

som hindrer at akvatiske dyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende områder av nedbørfeltet, et helt nedbørfelt fra 

kilden(e) til elvemunningen, eller mer enn ett nedbørfelt, herunder elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske 

forbindelsen mellom nedbørfeltene gjennom elvemunningen, 
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d) «akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert» et akvakulturanlegg der det holdes akvatiske dyr, der én eller 

flere av de listeførte sykdommene er blitt bekreftet av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 28 bokstav a), 

artikkel 29 og artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF, 

e) «kontaktanlegg» et akvakulturanlegg der det holdes akvatiske dyr, og der det på en eller annen måte er påvist eller er 

sterk mistanke om kontaminering med infisert materiale fra et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert. 

DEL 1 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV HEMORAGISK VIRUSSEPTIKEMI (VHS) OG INFEKSIØS 

HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN) 

I. Krav til overvåkings- og utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til VHS og IHN samt tiltak mot spredning av disse listeførte sykdommene 

I.1.  Generelle krav til helsekontroller og prøvetaking med hensyn til VHS og IHN: 

a)  Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking skal utføres på den tiden av året da vanntemperaturen er 

lavere enn 14 °C, eller når som helst på året det er sannsynlig at vanntemperaturen vil være lavest. 

b)  Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V 

til direktiv 2006/88/EF, skal antallet og den geografiske spredningen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at 

det oppnås en rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal være 

representative for de forskjellige økosystemene der viltlevende bestander av mottakelige arter finnes. 

c)  Dersom det skal foretas helsekontroller eller prøvetaking av akvakulturanlegg eller viltlevende bestander mer enn 

én gang i året, skal det gå så lang tid som mulig mellom helsekontrollene og mellom hver prøvetaking, men minst 

fire måneder, idet det tas hensyn til temperaturkravene omhandlet i bokstav a). 

d)  Det skal foretas helsekontroller av alle produksjonsenheter, f.eks. dammer, tanker og notposer, med tanke på 

forekomst av død fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. Det skal legges særlig vekt på vannutstrømmings-

området, der svimere har en tendens til å samle seg på grunn av vannstrømmen. 

e)  Fisk av mottakelige arter som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

i)  Dersom det er regnbueørret på stedet, skal bare fisk av denne arten velges for prøvetaking, unntatt dersom det 

forekommer andre mottakelige arter som viser typiske tegn på VHS eller IHN. Dersom det ikke er 

regnbueørret på stedet, må prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

ii)  Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slik fisk velges. Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra 

alle vannkilder inngå i prøven. 

iii)  Fisken som velges, skal omfatte fisk som er tatt ut på en slik måte at alle deler av akvakulturanlegget samt 

alle årsklasser er proporsjonalt representert i prøven. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til VHS og IHN 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer: 

a)  En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III, som omhandlet i del B i vedlegg III til 

direktiv 2006/88/EF, med hensyn til VHS eller IHN eller begge, kan oppnå helsestatus i kategori I for disse 

listeførte sykdommene dersom alle akvakulturanlegg i nevnte medlemsstat, sone eller segment der det holdes 

mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, oppfyller kravene fastsatt i vedlegg V til nevnte 

direktiv, og alle disse akvakulturanleggene og, dersom det kreves i henhold til del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til 

nevnte direktiv, prøvetakingspunktene i viltlevende bestander utvalgt i samsvar med nevnte del har vært omfattet 

av ett av følgende overvåkingsprogrammer:   
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i)  Modell A – toårig overvåkingsprogram 

Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i 

minst to påfølgende år, som fastsatt i tabell 1.A i avsnitt II. 

I denne toårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i 

nr. II.2, ha gitt negative resultater for enten VHS eller IHN eller begge, og enhver mistanke om enten VHS 

eller IHN eller begge må ha blitt utelukket i samsvar med prøvetakingsmetodene og de diagnostiske 

metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

ii)  Modell B – fireårig overvåkingsprogram med redusert prøveantall 

Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i 

minst fire påfølgende år, som fastsatt i tabell 1.B i avsnitt II. 

I denne fireårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i 

nr. II.2, ha gitt negative resultater for enten VHS eller IHN eller begge, og enhver mistanke om enten VHS 

eller IHN eller begge må ha blitt utelukket i samsvar med prøvetakingsmetodene og de diagnostiske 

metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

b)  Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) bekreftes 

infeksjon med enten VHS eller IHN eller begge på et akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkings-

program, og akvakulturanleggets helsestatus i kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan akvakulturanlegget få 

tilbake sin helsestatus i kategori II umiddelbart og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å 

oppnå status som sykdomsfri uten å gjennomføre et utryddelsesprogram, som omhandlet i nr. I.2.2, forutsatt at 

akvakulturanlegget oppfyller følgende vilkår: 

i)  Det er et fastlandsanlegg hvis helsestatus for enten VHS eller IHN eller begge, er uavhengig av helsestatusen 

til bestandene av akvatiske dyr i de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til disse listeførte 

sykdommene i samsvar med del II nr. 3 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF. 

ii)  Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. 

iii)  Det er blitt kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I 

med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge. 

I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I.2.2.1.  Generelle krav 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til enten VHS eller IHN eller 

begge kan oppnå helsestatus i kategori I for disse listeførte sykdommene, forutsatt at alle akvakulturanlegg i nevnte 

medlemsstat, sone eller segment der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, 

har vært omfattet av et utryddelsesprogram som oppfyller kravene i bokstav a)–e): 

a)  Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i kapittel V avsnitt 4 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en 

effektiv måte, og det skal være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i nevnte 

direktiv, som omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene som offisielt er 

erklært som infisert med enten VHS eller IHN, eller begge disse listeførte sykdommene. 

Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av den listeførte sykdommen til oppdretts- og villfisk, f.eks. antall, andel og fordeling av døde fisk på 

det akvakulturanlegget som er infisert med enten VHS eller IHN eller begge, avstand til og tetthet av nærliggende 

akvakulturanlegg, nærhet til slakterier, kontaktanlegg, arter som forekommer på akvakulturanleggene, 

oppdrettsmetoder som benyttes på de berørte akvakulturanleggene og på akvakulturanleggene i nærheten av de 

infiserte akvakulturanleggene, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som 

påvises.  
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Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde med hensyn til sonenes 

geografiske avgrensning: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som 

infisert med enten VHS eller IHN, eller begge disse listeførte sykdommene, som skal tilsvare følgende: 

1)  I kystområder: et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst 

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som 

infisert med enten VHS eller IHN eller begge, eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede 

hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

2)  I områder inne i landet: hele nedbørfeltet for det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert 

med VHS eller IHN eller begge. Vedkommende myndighet kan begrense sonens utstrekning til deler av 

nedbørfeltet, eller akvakulturanleggets areal, forutsatt at dette ikke svekker tiltakene for å hindre 

spredning av enten VHS eller IHN eller begge. 

ii)  Vedkommende myndighet skal opprette en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare følgende: 

1)  I kystområder: et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper vernesonen, 

eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av vernesonen, 

eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

2)  I områder inne i landet: et utvidet område utenfor den opprettede vernesonen. 

b)  På alle akvakulturanlegg innenfor vernesonen der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge, skal det 

foretas en offisiell undersøkelse som skal omfatte minst følgende elementer: 

i)  Innsamling av prøver til testing av ti fisk dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er 

forenlige med infeksjon med enten VHS eller IHN eller begge, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres 

kliniske tegn eller tegn post mortem. 

ii)  Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet i punkt i) har gitt negative resultater, skal 

helsekontrollene fortsette én gang i måneden på den tiden av året da vanntemperaturen er lavere enn 14 °C, 

bortsett fra når fiskedammer eller notposer er dekket av is, fram til vernesonen oppheves i samsvar med 

nr. I.2.2.1 bokstav c). 

c)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge, skal tømmes, 

rengjøres, desinfiseres og brakklegges. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg 

som offisielt er erklært som infisert innenfor samme vernesone, er tømt, skal de være brakklagt i minst tre uker 

samtidig. Dette ledd får også anvendelse på nye akvakulturanlegg som offisielt erklæres som infisert i forbindelse 

med gjennomføringen av utryddelsesprogrammet. 

Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, brakklegges, skal vernesonene omgjøres til overvå-

kingssoner. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg innenfor de opprettede verne- og overvåkingssonene. Hvor lenge disse akvakulturanleggene 

skal være brakklagt, skal fastsettes av vedkommende myndighet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge disse listeførte 

sykdommene, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt innenfor de opprettede verne- og overvå-

kingssonene omhandlet i bokstav c), skal kultiveringsutsettes med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter 

med helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge.   
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Kultiveringsutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

e)  På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking 

av viltlevende bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med nr. I.1, deretter omfattes av 

overvåkingsordningen fastsatt i nr. I.2.1. 

I.2.2.2.  Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som 

tidligere er blitt erklært som fritt for enten IHN eller VHS eller begge 

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som tidligere er blitt erklært som fritt for enten VHS 

eller IHN eller begge disse listeførte sykdommene, hvis helsestatus for disse listeførte sykdommene er uavhengig av 

de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med del II nr. 3 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, og hvis 

helsestatus i kategori I er blitt trukket tilbake i samsvar med artikkel 53 nr. 3 i nevnte direktiv, kan få tilbake sin 

helsestatus i kategori I umiddelbart etter at vedkommende myndighet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge, må ha blitt 

tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. 

b)  Det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med enten VHS eller IHN eller begge, er blitt 

kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til 

enten VHS eller IHN eller begge. 

I.3.  Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til enten VHS eller IHN eller 

begge 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er berørt, utføres helsekontroller og prøvetaking av fisk i 

samsvar med tabell 1.C i avsnitt II i denne del, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets risiko for å bli infisert med 

enten VHS eller IHN eller begge disse listeførte sykdommene. 

Ved fastsettelse av hyppigheten av helsekontroller for segmenter beliggende i fastlandsområder med helsestatus i 

kategori I med hensyn til enten VHS eller IHN eller begge, og hvis helsestatus for VHS eller IHN avhenger av 

helsestatusen til bestander av akvatiske dyr i omkringliggende naturlige vannmasser i samsvar med del II nr. 2 i 

vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, skal risikoen for å bli infisert med enten VHS eller IHN eller begge anses som høy. 

Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene 

som er beskrevet i nr. II.2, gir negative resultater for enten VHS eller IHN eller begge disse listeførte sykdommene, 

og enhver mistanke om enten VHS eller IHN eller begge er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene 

som er beskrevet i nr. II.3. 

I.4.  Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF, dvs. endring av 

helsestatus fra kategori V til kategori III 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til enten VHS eller IHN eller 

begge kan oppnå helsestatus i kategori III for disse listeførte sykdommene, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal de 

berørte akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at enten IHNV eller 

VHSV eller begge er utryddet i akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt / 

omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkingssonene, er blitt 

kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med 

hensyn til enten VHS eller IHN eller begge,  
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c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a). 

II. Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder 

II.1.  Organer det skal tas prøver fra 

Vevsmaterialet som skal undersøkes, er milt, fornyre og enten hjerte eller hjerne. Dersom det tas prøver av stamfisk, 

kan rogn- eller spermvæske også undersøkes. 

Dersom det er snakk om småyngel, kan hel fisk med en lengde på under 4 cm findeles med en steril saks eller skalpell 

etter at den delen av kroppen som er plassert bak gattåpningen, er fjernet. Dersom en prøve består av hel fisk med en 

kroppslengde på 4–6 cm, skal indre organer, herunder nyre, inngå i prøven. 

Organdeler fra høyst ti fisk kan utgjøre en samleprøve. 

II.2.  Diagnostiske metoder for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til enten VHS eller IHN eller 

begge 

Den diagnostiske metoden, i samsvar med de godkjente diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i del 1 

nr. I i vedlegg II, som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til VHS eller 

IHN eller begge, skal være enten 

a)  virusisolering i cellekulturer etterfulgt av identifisering ved bruk av enzymmerket antistoffprøve (ELISA), 

indirekte fluorescens-antistoffteknikk (IFAT), virusnøytralisasjonstest eller revers transkriptasepolymerasekjede-

reaksjon i sanntid (RT-qPCR) eller 

b)  RT-qPCR. 

II.3.  Prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder for å utelukke eller bekrefte forekomst av VHS eller IHN 

Dersom det kreves at en mistanke om enten VHS eller IHN eller begge skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med 

artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes: 

a)  På akvakulturanlegget der mistanke forekommer, skal det foretas minst én helsekontroll og én prøvetaking av ti 

fisk dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med infeksjon med enten VHS 

eller IHN eller begge, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. Prøvene 

skal analyseres ved hjelp av én eller flere at de diagnostiske metodene som er beskrevet i punkt i) og ii), i samsvar 

med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 1 avsnitt II i vedlegg II: 

i)  Konvensjonell virusisolering i cellekulturer med etterfølgende immunkjemisk eller molekylær virusidentifise-

ring. 

ii)  Viruspåvisning med RT-qPCR. 

iii)  Andre diagnostiske metoder med dokumentert tilsvarende effektivitet, f.eks. indirekte fluorescens-antistoff-

teknikk (IFAT), enzymmerket antistoffprøve (ELISA), RT-PCR og immunhistokjemi (IHK). 

b)  Forekomst av VHS skal anses som bekreftet dersom én eller flere av disse diagnostiske metodene gir positivt 

resultat for VHSV. Forekomst av IHN skal anses som bekreftet dersom én eller flere av disse diagnostiske 

metodene gir positivt resultat for IHNV. Bekreftelse av det første tilfellet av VHS eller IHN i medlemsstater, 

soner eller segmenter som ikke tidligere har vært infisert, skal baseres på konvensjonell virusisolering i celle-

kultur eller RT-qPCR. 

c)  Mistanke om enten VHSV eller IHNV eller begge kan utelukkes dersom resultatene av celledyrking eller RT-

qPCR ikke viser ytterligere tegn på forekomst av enten VHSV eller IHNV eller begge. 
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Tabell 1.A 

Overvåkingsordning for soner og segmenter for toårsperioden omhandlet i nr. I.2.1 bokstav a) i) forut for oppnåelse av 

status som sykdomsfri med hensyn til VHS eller IHN 

Type akvakulturanlegg 

Antall 

helsekontroller 

per år (2 år) 

Antall 

prøvetakinger 

per år (2 år) 

Antall fisk i prøven(1) 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

a)  Akvakulturanlegg med 

stamfisk 
2 2 

50 (første kontroll) 

75 (andre kontroll) 

30 (første eller andre 

kontroll) 

0 (første eller andre 

kontroll) 

b)  Akvakulturanlegg med bare 

stamfisk 
2 1 0 

75 (første eller andre 

kontroll) 

c)  Akvakulturanlegg uten 

stamfisk 
2 2 

75(3) (første og andre 

kontroll) 
0 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking. 

(3) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom antatt prevalens 

er 5 %. 

Tabell 1.B 

Overvåkingsordning med redusert prøveantall for fireårsperioden omhandlet i nr. I.2.1 bokstav a) ii) forut for 

oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn til VHS eller IHN 

Type akvakulturanlegg 

Antall 

helsekontroller 

per år 

Antall 

prøvetakinger 

per år 

Antall fisk i prøven(1) 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

De første to årene i overvåkingsperioden 

a)  Akvakulturanlegg med 

stamfisk 
2 1 

0 (første kontroll) 

30 (andre kontroll) 

0 (første kontroll) 

0 (andre kontroll) 

b)  Akvakulturanlegg med bare 

stamfisk 
2 1 0 

30 (første eller andre 

kontroll) 

c)  Akvakulturanlegg uten 

stamfisk 
2 1 

30(3) (første eller andre 

kontroll) 
0 

De siste to årene i overvåkingsperioden 

a)  Akvakulturanlegg med 

stamfisk 
2 2 

30 (første kontroll) 

0 (andre kontroll) 

0 (første kontroll) 

30 (andre kontroll) 
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Type akvakulturanlegg 

Antall 

helsekontroller 

per år 

Antall 

prøvetakinger 

per år 

Antall fisk i prøven(1) 

Antall fisk i vekst Antall stamfisk(2) 

b)  Akvakulturanlegg med bare 

stamfisk 
2 2  

30 (første og andre 

kontroll) 

c)  Akvakulturanlegg uten 

stamfisk 
2 2 

30(3) (første og andre 

kontroll) 
 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking. 

(3) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom antatt prevalens 

er 10 %. 

Tabell 1.C 

Overvåkingsordninger for soner eller segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til VHS eller 

IHN, som omhandlet i nr. I.3 

Risikonivå Antall helsekontroller Antall fisk i prøven(3) 

Høyt 2 per år 30(1)(2) 

Middels 1 per år 30(1) 

Lavt 1 hvert 2. år 30(1) 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 10 

(1) Prøvene skal tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann. 

(2) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av VHSV eller IHNV med en konfidens på 95 % dersom antatt prevalens 

er 10 %. 

(3) Det skal være minst én prøve for hver helsekontroll. 

DEL 2 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV KOIHERPESVIRUSSYKDOM (KHVD) 

I. Krav til overvåkings- og utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til KHVD, samt for å hindre spredning av infeksjon med koiherpesvirus (KHV) 

I.1.  Generelle krav 

Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, skal antallet og den geografiske spredningen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det 

oppnås en rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også være repre-

sentative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende mottakelige bestandene finnes, dvs. elvesystemer og 

innsjøer. 
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Den målrettede overvåkingen skal være basert på regelmessig overvåking av steder der det holdes mottakelige arter. 

Stedene skal overvåkes når vanntemperaturen er tilstrekkelig høy til at sykdommen kan utvikles (> 15 °C), og tidligst 

to uker etter at denne temperaturen er nådd. Det skal tas prøver til analysering av all syk fisk eller fisk som viser 

unormal atferd, og som finnes på stedet. 

Når det er mulig, skal det tas prøver av fisk som i en lengre periode er blitt holdt ved en temperatur der viruset kan 

utvikle seg, dvs. 2–3 uker ved 15–26 °C. Følgende metoder kan imidlertid godtas: 

a)  Uttak av en delbestand ved overføring fra vinter- til sommerdammer og å holde fisken i samme vannmasse som 

sommerdammen til minstetemperaturen som kreves, er nådd. 

b)  Prøvetaking ved innhøsting eller i forbindelse med annen håndtering av fisken som et ledd i vanlige driftsrutiner. 

Dersom det er mulig, skal prøvene tas 24–72 timer etter nevnte driftsrutiner for å øke sjansen for å påvise KHV. 

Dersom det skal utføres helsekontroller eller prøvetaking av akvakulturanlegg eller viltlevende bestander mer enn én 

gang i året, skal det gå så lang tid som mulig mellom helsekontrollene eller mellom hver prøvetaking i den årstiden da 

det er sannsynlig at vanntemperaturen vil være høyest, men uten at grensen på 28 °C overskrides. 

Det skal foretas helsekontroller av alle produksjonsenheter, f.eks. dammer og tanker, med tanke på forekomst av død 

fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. 

Dersom Cyprinus carpio og hybrider av denne, f.eks. Cyprinus carpio × Carassius auratus, forekommer på 

akvakulturanlegget, skal det tas prøver av disse. 

Fisken som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

i)  Dersom det forekommer svimere, fisk med unormal atferd eller fisk som nylig er død, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slik fisk velges. 

ii)  Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle vannkilder inngå i prøvetakingen. 

iii)  Fisken som velges, må omfatte fisk som er tatt ut på en slik måte at alle deler av akvakulturanlegget samt alle 

årsklasser er proporsjonalt representert i prøven. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til KHVD 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer 

a)  En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med hensyn til KHVD kan oppnå 

helsestatus i kategori I dersom alle akvakulturanlegg i nevnte medlemsstat, sone eller segment der det holdes 

mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, oppfyller kravene for å oppnå status som 

sykdomsfri som fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv, og alle disse akvakulturanleggene og, dersom det kreves i 

henhold til del I nr. 2 annet ledd i nevnte vedlegg, prøvetakingspunktene i viltlevende bestander utvalgt i samsvar 

med nevnte del har vært omfattet av et av følgende overvåkingsprogrammer: 

i)  Modell A – toårig overvåkingsprogram 

Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i 

minst to påfølgende år, som fastsatt i tabell 2.A i avsnitt III. 

I denne toårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i 

nr. II.2, ha gitt negative resultater for KHV, og enhver mistanke om KHVD må ha blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. III.2.  
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ii)  Modell B – fireårig overvåkingsprogram med redusert prøveantall 

Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene må ha vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i 

minst fire påfølgende år, som fastsatt i tabell 2.B i avsnitt III. 

I denne fireårsperioden må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i  

nr. II.2, ha gitt negative resultater for KHV, og enhver mistanke om KHVD må ha blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. III.2. 

b)  Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av det fireårige overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) 

bekreftes infeksjon med KHV på et akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkingsprogram, og anleggets 

helsestatus i kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan akvakulturanlegget få tilbake sin helsestatus i kategori II 

umiddelbart og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å oppnå status som sykdomsfri uten å 

gjennomføre et utryddelsesprogram, som beskrevet i nr. I.2.2, forutsatt at akvakulturanlegget oppfyller følgende 

vilkår: 

i)  Det er et fastlandsanlegg hvis helsestatus for KHVD er uavhengig av helsestatusen til bestandene av akvatiske 

dyr i de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne listeførte sykdommen i samsvar med 

del II nr. 3 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF. 

ii)  Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. 

iii)  Det er blitt kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I 

med hensyn til KHVD. 

I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I.2.2.1.  Generelle krav 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til KHVD kan oppnå helsestatus i 

kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i nevnte medlemsstat, sone eller segment der 

det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av minst følgende 

utryddelsesprogram: 

a)  Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i kapittel V avsnitt 4 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en 

effektiv måte, og det skal være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i nevnte 

direktiv, som omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene som offisielt er 

erklært som infisert med KHV. 

Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av KHVD til oppdretts- og villfisk, f.eks. antall, andel og fordeling av døde fisk på det akvakultur-

anlegget som er infisert med KHV, avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg, nærhet til slakterier, 

kontaktanlegg, arter som forekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes på de berørte og 

nærliggende akvakulturanleggene, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som 

påvises. 

Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde med hensyn til sonenes geografis-

ke avgrensning: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som in-

fisert med KHV, som skal tilsvare hele nedbørfeltet til det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som in-

fisert med KHV. Vedkommende myndighet kan begrense sonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt 

at dette ikke svekker tiltakene for å hindre spredning av KHVD. 

ii)  Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare et utvidet område rundt den 

opprettede vernesonen.  
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b)  På alle akvakulturanlegg innenfor vernesonen der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med KHV, skal det foretas en offisiell 

undersøkelse som skal omfatte minst følgende elementer: 

i)  Innsamling av prøver til testing av ti fisk dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er 

forenlige med KHVD, eller 30 fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. 

ii)  Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet i nr. III.2 har gitt negative resultater, skal 

helsekontrollene fortsette én gang i måneden på den tiden av året da det er sannsynlig at vanntemperaturen vil 

være > 15 °C, fram til vernesonen oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

c)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med KHV, skal tømmes, rengjøres, desinfiseres og 

brakklegges. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg innenfor samme vernesone 

som offisielt er erklært som infisert, er tømt, skal de være brakklagt i minst tre uker samtidig. Dette ledd får også 

anvendelse på nye akvakulturanlegg som offisielt erklæres som infisert i forbindelse med gjennomføringen av 

utryddelsesprogrammet. 

Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, brakklegges, skal vernesonene omgjøres til overvå-

kingssoner. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg innenfor de opprettede verne- og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes 

av vedkommende myndighet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med KHV, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt 

brakklagt i de opprettede verne- og overvåkingssonene, skal kultiveringsutsettes 

i)  med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD, eller 

ii)  i en overgangsperiode fram til 31. desember 2020, med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med et 

godkjent program for overvåking av KHVD. 

Kultiveringsutsetting skal bare finne sted når alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med 

KHV, er tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

e)  På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking 

av viltlevende bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med nr. I.1, deretter ha vært 

omfattet av minst overvåkingsprogrammet fastsatt i nr. I.2.1. 

I.2.2.2.  Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som 

tidligere er blitt erklært fritt for KHVD 

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD, hvis 

helsestatus for KHVD er uavhengig av de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med del II nr. 3 i 

vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, og hvis status i kategori I er blitt trukket tilbake i samsvar med artikkel 53 nr. 3 i 

nevnte direktiv, kan få tilbake sin helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD umiddelbart etter at vedkommende 

myndighet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. 

b)  Det er blitt kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I eller 

fra segmenter med et godkjent program for overvåking av KHVD (helsestatus i kategori II).  
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I.3.  Særlige krav for å opprettholde helsestatus i kategori I med hensyn til KHVD 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i 

samsvar med tabell 2.B i avsnitt III i denne del, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets risiko for å bli infisert med 

KHV. 

For segmenter beliggende i fastlandsområder med status i kategori I med hensyn til KHVD, og som omfatter ett eller 

flere akvakulturanlegg hvis helsestatus for KHVD avhenger av helsestatusen for denne listeførte sykdommen i de 

omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med del II nr. 2 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, skal 

hyppigheten av helsekontrollene tilsvare det antallet som er fastsatt for risikonivået Høyt i tabell 2.C. 

I medlemsstater, soner eller segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset og målrettet overvåking av disse 

anleggene ikke frambringer tilstrekkelige epidemiologiske data, skal overvåkingsordningene med henblikk på å 

opprettholde status som sykdomsfri omfatte de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. I.1. 

Nevnte prøvetakingspunkter skal omfattes av kontroller og prøvetaking i henhold til en rotasjonsordning (50 % av 

prøvetakingspunktene hvert år). Prøvetakingen skal utføres i samsvar med tabell 2.C i avsnitt III. Prøvene skal velges 

ut, tillages og undersøkes som beskrevet i avsnitt II, og laboratorieundersøkelsene skal gi negative resultater med 

hensyn til forekomst av KHVD-agens. 

Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene 

som er beskrevet i nr. II.2, gir negative resultater for KHVD, og enhver mistanke om KHVD er blitt utelukket i 

samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. III.2. 

I.4.  Særlige krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF for å oppnå 

helsestatus i kategori III med hensyn til KHVD i medlemsstater, segmenter eller soner med helsestatus i kategori V 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til KHVD kan oppnå helsestatus i 

kategori III for denne listeførte sykdommen, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal de 

berørte akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at KHV er utryddet 

i akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt / 

omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkingssonene, er blitt 

kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med 

hensyn til KHVD, 

c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a). 

II. Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder til overvåking for å oppnå og opprettholde status som sykdoms-

fri med hensyn til KHVD 

II.1.  Prøver 

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være deler av gjeller og nyre. Organdeler fra høyst to fisk kan utgjøre en 

samleprøve. 

II.2.  Diagnostiske metoder til overvåking for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til KHVD 

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til 

KHVD, skal være sanntids-PCR (qPCR) i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene 

beskrevet i del 2 nr. II i vedlegg II. 
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III. Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder til offisielle undersøkelser med henblikk på å bekrefte eller 

utelukke mistanke om KHVD 

III.1.  Prøver 

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være deler av gjeller og nyre. Organdeler fra høyst to fisk kan utgjøre en 

samleprøve. 

III.2.  Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke og bekrefte forekomst av infeksjon med KHV 

Dersom det kreves at en mistanke om KHVD skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 28 i direktiv 

2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes: 

a)  Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og én prøvetaking av ti fisk dersom det 

observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med infeksjon med KHV, eller 30 fisk dersom 

det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. Prøvene skal analyseres ved bruk av den diagnostiske 

metoden som er beskrevet i bokstav b), i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene 

beskrevet i del 2 nr. II i vedlegg II. 

b)  Forekomst av infeksjon med KHV skal anses som bekreftet dersom KHV påvises med PCR. 

Mistanke om KHVD kan utelukkes dersom denne testen ikke viser ytterligere tegn på forekomst av KHV. 

Tabell 2.A 

Overvåkingsordning for soner og segmenter for toårsperioden forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn 

til KHVD, som omhandlet i nr. I.2.1 

  
Antall kliniske 

kontroller per år (2 år) 

Antall 

laboratorieunder-

søkelser per år (2 år) 

Antall fisk i prøven 

Akvakulturanlegg/ 

prøvetakingssteder 

De første to årene i overvåkings-

perioden 
2 2 75(1) 

 Høyeste antall fisk per samleprøve: 2 

(1) Det skal tas prøver fra det antallet fisk som vil sikre påvisning av KHV med en konfidens på 95 % dersom antatt prevalens er 5 %. 

Tabell 2.B 

Overvåkingsordning for soner og segmenter for fireårsperioden forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med 

hensyn til KHVD, som omhandlet i nr. I.2.1 

  
Antall kliniske 

kontroller per år 

Antall 

laboratorieunder-

søkelser per år 

Antall fisk i prøven 

Akvakulturanlegg/ 

prøvetakingssteder 

De første to årene i overvåkings-

perioden 
1 1 30 

Akvakulturanlegg/ 

prøvetakingssteder 

De siste to årene i overvåkings-

perioden 
2 2 30 

 Høyeste antall fisk per samleprøve: 2 

  



Nr. 84/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Tabell 2.C 

Overvåkingsordninger for soner eller segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til KHVD, som 

omhandlet i nr. I.3 

Risikonivå Antall helsekontroller Antall fisk i prøven 

Høyt 2 per år 30 

Middels 1 per år 30 

Lavt 1 hvert 2. år 30 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2 

Tabell 2.D 

Overvåkingsordning for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til KHVD i medlemsstater, soner eller 

segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset, og der målrettet overvåking av disse akvakulturanleggene ikke 

frambringer tilstrekkelige epidemiologiske data, som omhandlet i nr. I.3 

 Antall kliniske kontroller per år 
Antall laboratorieundersøkelser 

per år 
Antall fisk i prøven 

Prøvetakingspunkter 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 30 

Høyeste antall fisk per samleprøve: 2 

DEL 3 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA) 

I. Krav til overvåkings- og utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til ILA, samt for å hindre spredning av infeksjon med HPR-deletert ILAV 

I.1.  Generelle krav 

Dersom det i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF kreves at det utføres 

helsekontroller og prøvetaking av akvakulturanlegg mer enn én gang i året, skal det gå så lang tid som mulig mellom 

helsekontrollene eller mellom hver prøvetaking. 

Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, skal antallet og den geografiske spredningen av prøvetakingspunktene fastsettes slik at det 

oppnås en rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også være repre-

sentative for de forskjellige økosystemene der de viltlevende mottakelige bestandene finnes. 

Helsekontrollene skal utføres i alle produksjonsenheter, f.eks. dammer, tanker og notposer, med henblikk på 

forekomst av død fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. Det skal legges særlig vekt på vannutstrømmings-

området, der svimere har en tendens til å samle seg på grunn av vannstrømmen. 
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Fisken som skal omfattes av prøvetakingen, skal velges på følgende måte: 

a)  Bare døende eller nylig død fisk, men som ikke har gått i oppløsning, skal velges, og særlig fisk som viser tegn på 

anemi, blødninger eller andre kliniske tegn som tyder på sirkulasjonsforstyrrelser, skal prioriteres. 

b)  Dersom atlanterhavslaks er blant de mottakelige artene på stedet, skal prøver fra atlanterhavslaks prioriteres. 

Dersom det ikke er atlanterhavslaks på anlegget, skal det tas prøver av andre mottakelige arter. 

c)  Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til fiskeproduksjon, skal fisk fra alle vannkilder inngå i prøven. 

d)  Fisken som velges, skal omfatte fisk som er tatt ut på en slik måte at alle produksjonsenheter, f.eks. notposer, 

tanker og dammer, på anlegget samt alle årsklasser er proporsjonalt representert i prøven. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til ILA 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III i samsvar med del B i vedlegg III til direktiv 

2006/88/EF med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle 

akvakulturanlegg i medlemsstaten, sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV 

til direktiv 2006/88/EF, oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv, og alle disse 

akvakulturanleggene og, dersom det kreves i henhold til del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til nevnte direktiv, 

prøvetakingspunktene i viltlevende bestander utvalgt i samsvar med nevnte nummer har vært omfattet av følgende 

overvåkingsprogram: 

a)  Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene har vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst to 

påfølgende år, som fastsatt i tabell 3.A i avsnitt II. 

b)  I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, 

ha gitt negative resultater for HPR-deletert ILAV, og enhver mistanke om ILA må ha blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

c)  Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet bekreftes forekomst av ILA på et 

akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkingsprogram, og akvakulturanleggets helsestatus i kategori II 

derfor er blitt trukket tilbake, skal det ha vært gjennomført et utryddelsesprogram i samsvar med nr. I.2.2. 

I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I.2.2.1.  Generelle krav 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i 

kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i medlemsstaten, sonen eller segmentet der 

det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av et utryddel-

sesprogram som oppfyller kravene i bokstav a)–e) nedenfor. 

a)  Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i kapittel V avsnitt 3 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en 

effektiv måte, og det skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i nevnte 

direktiv, som omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene som offisielt er 

erklært som infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA. 

Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av ILA til oppdretts- eller villfisk, f.eks. antall, andel og fordeling av døde fisk på det akvakultur-

anlegget som er infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA, avstand til og tetthet av nærliggende 

akvakulturanlegg, nærhet til slakterier, kontaktanlegg, arter som forekommer på akvakulturanleggene, opp-

drettsmetoder som benyttes på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene, hydrodynamiske forhold og andre 

faktorer av epidemiologisk betydning som påvises.  
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Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde med hensyn til sonenes geo-

grafiske avgrensning: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som 

infisert med ILA, som skal tilsvare følgende: 

1)  I kystområder: et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbevegelse eller minst  

5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som 

infisert med ILA, eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemio-

logiske data. 

2)  I områder inne i landet: hele nedbørfeltet for det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert 

med ILA. Vedkommende myndighet kan begrense sonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt at 

dette ikke svekker tiltakene for å hindre spredning av ILA. 

ii)  Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare følgende: 

1)  I kystområder: et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper vernesonen, 

eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av vernesonen, 

eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

2)  I områder inne i landet: et utvidet område utenfor den opprettede vernesonen. 

b)  På alle akvakulturanlegg innenfor vernesonen der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med ILA, skal det foretas en offisiell under-

søkelse som skal omfatte minst følgende elementer: 

i)  Innsamling av prøver til testing av minst ti døende fisk dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post 

mortem som er forenlige med ILA, eller minst 30 fisk dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post 

mortem. 

ii)  Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet i punkt i) har gitt negative resultater, skal 

helsekontrollene fortsette én gang i måneden fram til vernesonen oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

c)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA, skal 

tømmes, rengjøres, desinfiseres og brakklegges i minst tre måneder. Verne- og overvåkingssonene kan oppheves 

når alle akvakulturanlegg i vernesonen er blitt tømt, rengjort, desinfisert og deretter brakklagt samtidig i minst 

seks uker. 

Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, brakklegges, skal vernesonene omgjøres til overvå-

kingssoner. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg innenfor de opprettede verne- og overvåkingssonene. Hvor lenge disse akvakulturanleggene 

skal være brakklagt, skal fastsettes av vedkommende myndighet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med HPR-deletert ILAV eller bekreftet ILA, og alle 

andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt innenfor de opprettede verne- og overvåkingssonene, skal 

kultiveringsutsettes med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn  

til ILA. 

Kultiveringsutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

e)  På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking 

av viltlevende bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med nr. I.1, deretter omfattes av 

overvåkingsordningen omhandlet i nr. I.2.1.  
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I.2.2.2.  Krav for å få tilbake status som sykdomsfri for fastlandssegmenter som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg som 

tidligere har hatt helsestatus i kategori I 

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med helsestatus i kategori I med hensyn til ILA, hvis 

helsestatus er uavhengig av de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med del II nr. 3 i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, og hvis helsestatus i kategori I er blitt trukket tilbake i samsvar med artikkel 53 nr. 3 i nevnte 

direktiv, kan få tilbake sin helsestatus i kategori I umiddelbart etter at vedkommende myndighet har bekreftet at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. 

b)  Det er blitt kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med 

hensyn til ILA. 

I.3.  Minstetiltak for bekjempelse for å opprettholde helsestatus i kategori I med hensyn til ILA 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i 

samsvar med tabell 3.B(1) i avsnitt II i denne del, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets risiko for å bli infisert 

med ILA. 

Ved fastsettelse av hyppigheten av helsekontroller for segmenter beliggende i fastlandsområder med helsestatus i 

kategori I med hensyn til ILA, hvis helsestatus for ILA er avhengig av helsestatusen til omkringliggende naturlige 

vannmasser som huser atlanterhavslaks (Salmo salar), skal risikoen for å bli infisert med ILA anses som høy. 

Status som sykdomsfri med hensyn til ILA kan bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de 

diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, har gitt negative resultater for HPR-deletert ILAV, og enhver 

mistanke om ILA er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

I.4.  Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori III med hensyn til HPR-deletert ILAV i medlemsstater, soner eller 

segmenter som tidligere har hatt helsestatus i kategori V 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til ILA kan oppnå helsestatus i 

kategori III, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal 

akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at ILAV er utryddet i 

akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt, 

eller som har vært omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkings-

sonene, er blitt kultiveringsutsatt med fisk fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II 

eller III med hensyn ILA, 

c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a), 

d)  det ikke har vært bekreftet forekomst av HPR-deletert ILAV i den toårsperioden som følger etter gjennomføring 

av tiltakene omhandlet i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket i samsvar med 

framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3.  

  

(1) Skal ikke gjelde for akvakulturanlegg der det bare oppdrettes regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) eller brunørret (Salmo trutta) eller 

begge, og der vannforsyningen utelukkende er basert på ferskvannskilder som ikke huser atlanterhavslaks (Salmo salar). 
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II. Diagnostiske metoder og offisielle undersøkelser 

II.1.  Prøver 

Vevsmaterialet som skal undersøkes, skal være  

a)  histologi: fornyre, lever, hjerte, bukspyttkjertel, tarm, milt og gjeller, 

b)  immunhistokjemi: mellomnyre og hjerte, herunder klaffer og bulbus arteriosus, 

c)  RT-qPCR-analyse: mellomnyre og hjerte, 

d)  viruskultur: mellomnyre, hjerte, lever og milt. 

Organdeler fra høyst fem fisk kan utgjøre en samleprøve. 

II.2.  Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til ILA 

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til ILA 

i samsvar med nr. I.2 og I.3, skal være RT-qPCR etterfulgt av sekvensering av positive prøver i samsvar med de 

detaljerte metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 3 i vedlegg II. 

Dersom RT-qPCR gir positivt resultat, skal ytterligere prøver analyseres før de innledende bekjempelsestiltakene 

fastsatt i artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF iverksettes. 

Prøvene skal analyseres som følger, i samsvar med de detaljerte metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 

3 i vedlegg II: 

a)  screening av prøvene med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet for å bekrefte HPR-delesjon, 

og 

b)  undersøkelse i vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILAV (dvs. IHK på fikserte snitt eller IFAT 

på vevsavtrykk), eller 

c)  isolering og identifisering av ILAV i cellekultur fra minst én prøve fra en hvilken som helst fisk på akvakultur-

anlegget. 

II.3.  Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke eller bekrefte forekomst av ILA 

Dersom det kreves at en mistanke om ILA skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med artikkel 28 i direktiv 

2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes: 

a)  Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og én prøvetaking av ti døende fisk dersom det 

observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med ILA. Dersom det ikke observeres kliniske 

tegn eller tegn post mortem som er forenlige med ILA, skal helsekontrollen følges av en målrettet prøvetaking av 

minst 30 døende fisk eller nylig død fisk med normal konstitusjon i samsvar med nr. I.1. Prøvene skal analyseres i 

samsvar med de diagnostiske metodene beskrevet i bokstav b). 

b)  Dersom RT-qPCR gir positivt resultat med hensyn til HPR-deletert ILAV, skal ytterligere prøver analyseres før 

de innledende bekjempelsestiltakene fastsatt i artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF iverksettes. En mistanke om 

infeksjon med ILA skal bekreftes i samsvar med følgende kriterier og ved bruk av de detaljerte metodene og 

framgangsmåtene som er beskrevet i del 3 i vedlegg II: 

i)  påvisning av ILAV med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet for å bekrefte HPR-delesjon, og 

påvisning av ILAV i vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILAV (dvs. IHK på fikserte snitt 

eller IFAT på vevsavtrykk) 

eller 
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ii)  påvisning av ILAV med RT-qPCR, herunder sekvensering av HE-genet for å bekrefte HPR-delesjon, og 

isolering og identifisering av ILAV i cellekultur fra minst én prøve fra en hvilken som helst fisk på akva-

kulturanlegget. 

c)  Dersom det observeres kliniske forandringer, betydelige patologiske forandringer eller gjøres histopatologiske 

funn som er forenlige med ILA, må funnene bekreftes ved viruspåvisning ved hjelp av to diagnostiske metoder 

med uavhengige påvisningsprinsipper, f.eks. RT-qPCR og IHK, i samsvar med del 3 i vedlegg II. 

En mistanke om ILA kan utelukkes dersom tester og kontroller i en periode på tolv måneder fra datoen for 

mistanken ikke viser ytterligere tegn på forekomst av ILA. 

Tabell 3.A 

Overvåkingsordning for soner og segmenter for toårsperioden forut for oppnåelse av status som sykdomsfri med hensyn 

til ILA, som omhandlet i nr. I.2.1 

Overvåkingsår 
Antall helsekontroller per år  

(2 år) 

Antall laboratorieundersøkelser 

per år (2 år) 

Antall fisk det skal tas prøver fra 

per år 

År 1 6 2(1) 2 * 75(2) 

År 2 6 2(1) 2 * 75(2) 

(1) Prøver skal tas og oppbevares og undersøkes i løpet av to årlige testperioder med en varighet på én måned (dvs. vår og høst), eller når det 

er hensiktsmessig ut fra praktiske forhold. 

(2) Høyeste antall fisk per samleprøve: 5. 

Tabell 3.B 

Overvåkingsordninger for soner og segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til ILA, som 

omhandlet i nr. I.3(2) 

Risikonivå Antall helsekontroller per år 
Antall laboratorieundersøkelser 

per år 

Antall fisk det skal tas prøver fra 

per år 

Høyt 2 2(1) 2 * 30 

Middels 1 1(1) 30 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 30 hvert 2. år 

(1) Prøver skal tas og oppbevares og undersøkes i løpet av to årlige testperioder med en varighet på én måned (dvs. vår og høst), eller når det 

er hensiktsmessig ut fra praktiske forhold. 

(2) Skal ikke gjelde for akvakulturanlegg der det bare oppdrettes regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) eller brunørret (Salmo trutta) eller 

begge, og der vannforsyningen utelukkende er basert på ferskvannskilder som ikke huser atlanterhavslaks (Salmo salar). 

DEL 4 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV INFEKSJON MED MARTEILIA REFRINGENS 

I. Krav til overvåkings- og utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til infeksjon med Marteilia refringens 

I.1.  Generelle krav 

Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking med henblikk på laboratorieundersøkelse skal utføres på den 

tiden av året da prevalensen av parasitten er kjent for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom 

slike opplysninger ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen utføres rett etter at vanntemperaturen har steget til over 

17 °C. 
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Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene omhandlet i del 4, skal følgende kriterier gjelde: 

a)  Dersom Ostrea spp. og Mytilus spp. forekommer i produksjonsenhetene eller i produksjonsområdet, skal disse to 

slektene være likt representert i prøvene. Dersom bare én av disse slektene forekommer, skal det tas prøve av den. 

Dersom verken slekten Ostrea eller Mytilus forekommer, skal prøven være representativ for alle andre motta-

kelige arter på stedet. 

b)  Dersom det i produksjonsenhetene forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, 

men som ikke har gått i oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom slike bløtdyr ikke forekom-

mer, skal de bløtdyrene som velges, omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

c)  Ved prøvetaking på akvakulturanlegg for bløtdyr der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, 

skal bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av akvakultur-

anlegget er proporsjonalt representert i prøven. 

d)  Ved prøvetaking i akvakulturområder for bløtdyr skal prøven bestå av bløtdyr fra et tilstrekkelig antall prøveta-

kingspunkter på en slik måte at alle deler av akvakulturområdet for bløtdyr er proporsjonalt representert i prøven. 

De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av nevnte prøvetakingspunkter er tidligere prøvetakingspunkter der 

det har vært påvist Marteilia refringens, dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av mottakelige arter, forekomst av 

smittebærende arter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster skal inngå i prøvetakingen. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til Marteilia refringens 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med hensyn til infeksjon med Marteilia 

refringens kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg eller 

akvakulturområder for bløtdyr i medlemsstaten, sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i del II 

i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av minst følgende overvåkingsprogram som omfatter helse-

kontroller og prøvetaking. 

Toårig overvåkingsprogram: 

a)  Akvakulturanleggene eller akvakulturområdene for bløtdyr har vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i 

minst to påfølgende år, som fastsatt i tabell 4.A i avsnitt II. 

b)  I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, 

ha gitt negative resultater for Marteilia refringens, og enhver mistanke om Marteilia refringens må ha blitt 

utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

c)  Dersom Ostrea edulis, Mytilus edulis eller Mytilus galloprovincialis fra en medlemsstat, en sone eller et segment 

med helsestatus i kategori I skal inngå i prøven, skal de være innført på akvakulturanlegget eller i akvakultur-

området for bløtdyr senest våren rett forut for perioden for gjennomføring av overvåkingsprogrammet. 

I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I de fleste tilfeller anses det som umulig å utrydde Marteilia refringens, men dersom medlemsstaten vurderer dette 

som mulig, skal følgende modell for et utryddelsesprogram benyttes. 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til infeksjon med Marteilia 

refringens kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg eller 

akvakulturområder for bløtdyr i nevnte medlemsstat, sone eller segment der det holdes mottakelige arter oppført i del 

II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av minst følgende utryddelsesprogram: 

a)  Tiltakene fastsatt i kapittel V avsnitt 3 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en effektiv måte, og det 

skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF, som 

omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene eller akvakulturområdet/-om-

rådene for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Marteilia refringens.   
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Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av Marteilia refringens, f.eks. antall, alder, andel og fordeling av døde bløtdyr på akvakulturanlegget 

eller i akvakulturområdet for bløtdyr som er infisert med Marteilia refringens, herunder viltlevende bløtdyr, 

avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, herunder viltlevende 

bløtdyr, nærhet til foredlingsvirksomheter, kontaktanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, arter, særlig 

mottakelige arter og smittebærende arter, som forekommer på akvakulturanleggene eller i akvakulturområdene for 

bløtdyr, oppdrettsmetoder som benyttes på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene og akvakultur-

områdene for bløtdyr, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som påvises. 

Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for 

bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Marteilia refringens, som skal tilsvare et område som fastset-

tes i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

ii)  Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare et område rundt vernesonen, som 

fastsettes i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

b)  På alle akvakulturanlegg og i alle akvakulturområder for bløtdyr innenfor vernesonen der det holdes mottakelige 

arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med 

Marteilia refringens, skal det foretas en offisiell undersøkelse som skal omfatte minst innsamling av prøver til 

testing av 150 bløtdyr etter at overføringsperioden for Marteilia refringens har startet. Dersom overfø-

ringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte i perioden etter at vanntemperaturen har steget til over 

17 °C. 

c)  Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Marteilia 

refringens, skal tømmes, brakklegges og om mulig rengjøres og desinfiseres. 

Brakkleggingen skal vare i minst 

i)  to måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med begrenset kontakt med de omkringlig-

gende vannmassene, f.eks. klekkerier og yngelanlegg, 

ii)  to måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med ubegrenset kontakt med de omkring-

liggende vannmassene, forutsatt at de infiserte bløtdyrene av mottakelige arter og bløtdyrene av mottakelige 

arter med epidemiologisk tilknytning til det infiserte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr er 

blitt høstet eller fjernet før den tiden på året når prevalensen av Marteilia refringens er kjent for å være høyest, 

eller dersom nevnte periode ikke er kjent, før vanntemperaturen overstiger 17 °C, 

iii)  14 måneder for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med ubegrenset kontakt med de omkring-

liggende vannmassene, forutsatt at de infiserte bløtdyrene av mottakelige arter og bløtdyrene av mottakelige 

arter med epidemiologisk tilknytning til det infiserte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr 

ikke er blitt høstet eller fjernet før den tiden på året når prevalensen av Marteilia refringens er kjent for å være 

høyest, eller dersom slike data ikke er kjent, dersom bløtdyr av mottakelige arter ikke er blitt høstet eller 

fjernet før vanntemperaturen overstiger 17 °C. 

Når alle akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, er tømt, skal de 

være brakklagt i minst fire uker samtidig. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, alt etter hva som er relevant, innenfor de opprettede verne- 

og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes av vedkommende myndighet etter en risikovur-

dering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, og alle andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt innenfor de opprettede verne- og 

overvåkingssonene, skal kultiveringsutsettes med bløtdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsesta-

tus i kategori I med hensyn til infeksjon med Marteilia refringens.   
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Kultiveringsutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er 

blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2 bokstav c). 

e)  Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr der det holdes mottakelige arter oppført i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogram-

met, skal deretter omfattes av overvåkingsordningen omhandlet i nr. I.2.1 i denne del. 

I.3.  Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til infeksjon med Marteilia 

refringens 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg eller i alle akvakulturområder for bløtdyr der det holdes mottakelige 

arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er 

berørt, foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell 4.B i avsnitt II, idet det tas hensyn til akvakultur-

anleggets eller akvakulturområdets risiko for å bli infisert med Marteilia refringens. 

Status som sykdomsfri kan bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene 

som er beskrevet i nr. II.2, gir negative resultater for Marteilia refringens, og enhver mistanke om Marteilia ref-

ringens er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

I.4.  Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF (endring av helsestatus 

fra kategori V til kategori III) med hensyn til infeksjon med Marteilia refringens 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til infeksjon med Marteilia ref-

ringens kan oppnå helsestatus i kategori III for denne listeførte sykdommen, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal 

akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at Marteilia refringens er 

utryddet i akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, og alle andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt / omfattet av alternative tiltak i 

samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkingssonene, er blitt kultiveringsutsatt med bløtdyr fra 

medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til infeksjon med 

Marteilia refringens, 

c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg eller alle akvakulturområder for bløtdyr 

som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt eller omfattet av alternative 

tiltak i samsvar med bokstav a), 

d)  det ikke har vært bekreftet forekomst av infeksjon med Marteilia refringens i den toårsperioden som følger etter 

gjennomføring av tiltakene omhandlet i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket i 

samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3. 

II. Diagnostiske metoder og offisielle undersøkelser 

II.1.  Prøver 

Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske testene som er beskrevet i nr. II.2 og II.3. 

II.2.  Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Marteilia 

refringens 

De diagnostiske metodene som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til 

infeksjon med Marteilia refringens i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er 

beskrevet i del 4 i vedlegg II, skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. 
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II.3.  Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om infeksjon med 

Marteilia refringens 

Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Marteilia refringens skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med 

artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes: 

a)  Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30 bløtdyr av mottakelige arter dersom 

mistanken bygger på en dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfellet, av 150 bløtdyr av mottakelige arter 

etter at overføringsperioden for Marteilia refringens har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal 

prøvetakingen starte i perioden etter at vanntemperaturen har steget til over 17 °C. 

b)  Prøvene skal analyseres ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i punkt i), i samsvar med de 

detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 4 avsnitt I i vedlegg II. 

i)  Forekomst av Marteilia refringens skal anses som bekreftet dersom et positivt resultat oppnådd ved hjelp av 

histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-hybridisering kombineres med et positivt resultat oppnådd med PCR 

etterfulgt av sekvensering. 

ii)  En mistanke om infeksjon med Marteilia refringens kan utelukkes dersom testene omhandlet i punkt i) ikke 

viser ytterligere tegn på forekomst av Marteilia refringens. 

Tabell 4.A 

Overvåkingsordning for medlemsstater, soner eller segmenter for kontrollperioden forut for oppnåelse av status som 

sykdomsfri med hensyn til Marteilia refringens, som omhandlet i nr. I.2.1 

 Antall helsekontroller per år 
Antall laboratorie-

undersøkelser per år 
Antall bløtdyr i prøven 

Akvakulturanlegg / akvakulturområder 

for bløtdyr 

1 1 150 

Tabell 4.B 

Overvåkingsordninger for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn 

til Marteilia refringens, som omhandlet i nr. I.3 

Risikonivå Antall helsekontroller Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

DEL 5 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV INFEKSJON MED BONAMIA OSTREAE 

I. Krav til overvåkings- eller utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae 

I.1.  Generelle krav 

Helsekontroller og, dersom det er relevant, prøvetaking av produksjonsenheter skal utføres på den tiden av året da 

prevalensen av Bonamia ostreae er kjent for å være høyest i medlemsstaten, sonen eller segmentet. Dersom slike 

opplysninger ikke er tilgjengelige, skal prøvetakingen foretas om vinteren eller i begynnelsen av våren. 
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Dersom det skal tas prøver av bløtdyr i samsvar med kravene omhandlet i del 5, skal følgende kriterier gjelde: 

a)  Dersom Ostrea edulis forekommer, er det bare østers av denne arten som skal velges for prøvetaking. Dersom 

Ostrea edulis ikke forekommer, skal prøven være representativ for alle andre mottakelige arter på stedet. 

b)  Dersom det forekommer svake bløtdyr, bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr, men som ikke har gått i 

oppløsning, skal slike bløtdyr velges i første rekke. Dersom slike bløtdyr ikke forekommer, skal de bløtdyrene 

som velges, omfatte de eldste friske bløtdyrene. 

c)  Ved prøvetaking på akvakulturanlegg der det benyttes mer enn én vannkilde til produksjon av bløtdyr, skal 

bløtdyr som representerer alle vannkilder, tas med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av akvakultur-

anlegget er proporsjonalt representert i prøven. 

d)  Ved prøvetaking i akvakulturområder for bløtdyr skal bløtdyr fra et tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter inngå 

i prøven. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av nevnte prøvetakingspunkter er tidligere prøveta-

kingspunkter der det har vært påvist Bonamia ostreae, dyretetthet, vannstrømmer, forekomst av mottakelige arter, 

forekomst av smittebærende arter, batymetri og driftsrutiner. Naturlige forekomster i eller tilstøtende til akva-

kulturområdene skal inngå i prøvetakingen. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til Bonamia ostreae 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med hensyn til Bonamia ostreae kan oppnå 

helsestatus i kategori I igjen for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i medlemsstaten, sonen 

eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet 

av minst følgende overvåkingsprogram som omfatter helsekontroller og prøvetaking. 

Toårig overvåkingsprogram: 

a)  Akvakulturanleggene eller akvakulturområdene for bløtdyr der det holdes mottakelige arter oppført i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst to påfølgende år, 

som fastsatt i tabell 5.A i denne del. 

b)  I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, 

ha gitt negative resultater for Bonamia ostreae, og enhver mistanke om Bonamia ostreae må ha blitt utelukket i 

samsvar med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

c)  Dersom Ostrea edulis fra en medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori I skal inngå i 

prøven, skal dette være innført på akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr senest høsten rett forut 

for perioden for gjennomføring av overvåkingsprogrammet. 

I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I de fleste tilfeller anses det som umulig å utrydde Bonamia ostreae, men dersom medlemsstaten vurderer dette som 

mulig, skal følgende modell for et utryddelsesprogram benyttes. 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til Bonamia ostreae kan oppnå 

helsestatus i kategori I igjen for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder 

for bløtdyr i medlemsstaten, sonen eller segmentet der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av minst følgende utryddelsesprogram: 

a)  Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i kapittel V avsnitt 3 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en 

effektiv måte, og det skal særlig være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i nevnte 

direktiv, som omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene eller akva-

kulturområdet/-områdene for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Bonamia ostreae.  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/105 

 

Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av nevnte listeførte sykdom, f.eks. antall, andel, alder og fordeling av døde bløtdyr på akva-

kulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr infisert med Bonamia ostreae, herunder viltlevende bløtdyr, 

avstand til og tetthet av nærliggende akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, herunder viltlevende 

bløtdyr, nærhet til foredlingvirksomheter, kontaktanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, arter som 

forekommer på akvakulturanleggene eller i akvakulturområdene for bløtdyr, særlig mottakelige arter og smittebæ-

rende arter, oppdrettsmetoder som benyttes på de berørte og nærliggende akvakulturanleggene eller i akvakultur-

områdene for bløtdyr, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk betydning som påvises. 

Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for 

bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Bonamia ostreae, som skal tilsvare et område som fastsettes i 

henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

ii)  Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare et område rundt vernesonen, som 

fastsettes i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

b)  På alle akvakulturanlegg og i alle akvakulturområder for bløtdyr innenfor vernesonen der det holdes mottakelige 

arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med 

Bonamia ostreae, skal det foretas en offisiell undersøkelse som skal omfatte minst innsamling av prøver til testing 

av 150 bløtdyr av mottakelige arter, etter at overføringsperioden for Bonamia ostreae har startet. Dersom 

overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen starte om vinteren eller i begynnelsen av våren. 

c)  Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert med Bonamia 

ostreae, skal tømmes, brakklegges og om mulig rengjøres og desinfiseres. Brakkleggingen skal vare i minst seks 

måneder. 

Når alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, er tømt, skal 

de være brakklagt i minst fire uker samtidig. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, alt etter hva som er relevant, innenfor de opprettede verne- 

og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes av vedkommende myndighet etter en risikovur-

dering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, og alle andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt innenfor de opprettede verne- og 

overvåkingssonene, skal kultiveringsutsettes med bløtdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med 

helsestatus i kategori I med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae. Kultiveringsutsetting skal først finne sted 

etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i 

samsvar med nr. I.2.2 bokstav c). 

e)  Alle akvakulturanlegg og alle akvakulturområder for bløtdyr der det holdes mottakelige arter oppført i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogram-

met, skal deretter omfattes av overvåkingsprogrammet fastsatt i nr. I.2. 

I.3.  Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til infeksjon med Bonamia 

ostreae 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg eller i alle akvakulturområder for bløtdyr der det holdes mottakelige 

arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er berørt, 

foretas helsekontroller og prøvetaking i samsvar med tabell 5.B i avsnitt II i denne del, idet det tas hensyn til 

akvakulturanleggets eller akvakulturområdets risiko for å bli infisert med Bonamia ostreae. 

Status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae kan bare opprettholdes så lenge alle prøver 

analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, har gitt negative resultater for Bonamia 

ostreae, og enhver mistanke om Bonamia ostreae er blitt utelukket i samsvar med de diagnostiske metodene som er 

beskrevet i nr. II.3.  
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I.4.  Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF (endring av helsestatus 

fra kategori V til kategori III) med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til infeksjon med Bonamia ostreae 

kan oppnå helsestatus i kategori III for nevnte sykdom, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2 bokstav a), b) og c) er oppfylt. Dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal 

akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at Bonamia ostreae er 

utryddet i akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som offisielt er erklært som infisert, og alle andre 

akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som er blitt brakklagt / omfattet av alternative tiltak i 

samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkingssonene, er blitt kultiveringsutsatt med bløtdyr fra 

medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller III med hensyn til infeksjon med 

Bonamia ostreae, 

c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg eller alle akvakulturområder for bløtdyr 

som offisielt er erklært som infisert, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i 

samsvar med bokstav a), 

d)  det ikke har vært bekreftet forekomst av infeksjon med Bonamia ostreae i den toårsperioden som følger etter 

gjennomføring av tiltakene omhandlet i bokstav a), b) og c), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket i 

samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3. 

II. Diagnostiske metoder og kriterier 

II.1.  Prøver 

Hele dyret skal sendes til laboratoriet med henblikk på de diagnostiske testene som er beskrevet i nr. II.2 og II.3. 

II.2.  Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til infeksjon med Bonamia 

ostreae 

De diagnostiske metodene som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til 

infeksjon med Bonamia ostreae, skal være histopatologi, vevsavtrykk eller PCR. Når nevnte diagnostiske metoder 

benyttes, skal de detaljerte metodene og framgangsmåtene beskrevet i del 5 i vedlegg II følges. 

II.3.  Diagnostiske kriterier for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae 

Dersom det kreves at en mistanke om infeksjon med Bonamia ostreae skal bekreftes eller utelukkes i samsvar med 

artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing benyttes: 

Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én prøvetaking av 30 bløtdyr av mottakelige arter dersom mistanken 

bygger på en dødelighetsrapport, eller dersom dette ikke er tilfellet, av 150 bløtdyr av mottakelige arter etter at 

overføringsperioden for Bonamia ostreae har startet. Dersom overføringsperioden ikke er kjent, skal prøvetakingen 

starte om vinteren eller i begynnelsen av våren. Prøvene skal analyseres ved bruk av de diagnostiske metodene som er 

beskrevet i punkt i), i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del  

5 avsnitt I i vedlegg II. 

i)  Forekomst av Bonamia ostreae skal anses som bekreftet dersom et positivt resultat oppnådd ved hjelp av 

histopatologi, vevsavtrykk eller in situ-hybridisering kombineres med et positivt resultat oppnådd med PCR 

etterfulgt av sekvensering, i samsvar med de godkjente metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 5 i 

vedlegg II. 

ii)  En mistanke om forekomst av infeksjon med Bonamia ostreae skal anses som utelukket dersom nevnte tester ikke 

viser ytterligere tegn på forekomst av Bonamia ostreae. 
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Tabell 5.A 

Overvåkingsordning for medlemsstater, soner eller segmenter for kontrollperioden forut for oppnåelse av status som 

sykdomsfri med hensyn til Bonamia ostreae, som omhandlet i nr. I.2.1 

 Antall helsekontroller per år 
Antall laboratorie-

undersøkelser per år 
Antall bløtdyr i prøven 

Akvakulturanlegg / akvakulturområder 

for bløtdyr 

1 1 150 

Tabell 5.B 

Overvåkingsordninger for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn 

til Bonamia ostreae, som omhandlet i nr. I.3 

Risikonivå Antall helsekontroller Antall laboratorieundersøkelser Antall bløtdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 

DEL 6 

OVERVÅKING OG METODER TIL BEKJEMPELSE AV HVITFLEKKSYKDOM (WSD) 

I. Krav til overvåkings- og utryddelsesprogrammer for å oppnå og opprettholde status som sykdomsfri med 

hensyn til WSD, samt for å hindre spredning av infeksjon med WSSV 

I.1.  Generelle krav til kontroller og prøvetaking 

Det skal tas prøver av krepsdyr med henblikk på laboratorieundersøkelse på den tiden av året da vanntemperaturen 

forventes å være høyest. Nevnte krav til vanntemperatur skal også gjelde for helsekontroller dersom disse er mulige å 

gjennomføre og relevante. 

Dersom det skal tas prøver av oppdrettskrepsdyr i samsvar med kravene fastsatt i denne del, skal følgende kriterier 

gjelde: 

a)  Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr i produksjonsenhetene, skal slike krepsdyr velges i første 

rekke. Dersom det ikke forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene stamme fra forskjellige størrel-

seskohorter, dvs. yngel og voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt 

representert i prøven. 

b)  Dersom det benyttes mer enn én vannkilde til krepsdyrproduksjon, skal mottakelige krepsdyr fra alle vannkilder 

inngå i prøvetakingen. 

Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, skal antallet og den geografiske spredningen av prøvetakingspunkter fastsettes slik at det oppnås 

en rimelig dekning av medlemsstaten, sonen eller segmentet. Prøvetakingspunktene skal også være representative for 

de forskjellige økosystemene der de viltlevende bestandene av mottakelige arter finnes, dvs. hav-, elvemunnings-, 

elve- og innsjøsystemer. 



Nr. 84/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Dersom det kreves målrettet overvåking av viltlevende bestander i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, skal krepsdyrene som omfattes av prøvetakingen, velges på følgende måte: 

i)  I områder med hav- og elvemunningssystemer skal én eller flere av følgende arter velges: Carcinus maenas, 

Cancer pagurus, Eriocheir sinensis, Liocarcinus depurator, Liocarcinus puber, Crangon crangon, Homarus gam-

marus, Palaemon adspersus eller reker i Penaeidae-familien, dvs. Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Pena-

eus semisulcatus. Dersom nevnte arter ikke forekommer, skal prøven være representativ for andre mottakelige 

arter i Decapoda-ordenen på stedet. Med tanke på det store antallet mottakelige vertsarter kan verter velges fra 

slekter eller familier i Decapoda-ordenen dersom mottakelighet er blitt påvist ved forsøk eller naturlig. 

ii)  I elve- og innsjøsystemer skal én eller flere av følgende arter velges: Pacifastacus leniusculus, Astacus leptodac-

tylus, Austropotamobius pallipes eller Orconectes limosus. Dersom nevnte arter ikke forekommer, skal prøven 

være representativ for andre mottakelige arter i Decapoda-ordenen på stedet. Med tanke på det store antallet 

mottakelige vertsarter kan verter velges fra slekter eller familier i Decapoda-ordenen dersom mottakelighet er blitt 

påvist ved forsøk eller naturlig. 

iii)  Dersom det forekommer svake eller døende krepsdyr, skal slike krepsdyr velges i første rekke. Dersom det ikke 

forekommer slike krepsdyr, skal de utvalgte krepsdyrene stamme fra forskjellige størrelseskohorter, dvs. yngel og 

voksne individer, av de utvalgte mottakelige artene, som skal være proporsjonalt representert i prøven. 

I.2.  Særlige krav for å oppnå helsestatus i kategori I med hensyn til WSD 

I.2.1.  Overvåkingsprogrammer 

a)  En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori III med hensyn til WSD i samsvar med del B 

i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF kan oppnå helsestatus i kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle 

akvakulturanlegg i medlemsstaten, sonen eller segmentet der det holdes mottakelig arter oppført i del II i vedlegg 

IV til nevnte direktiv, oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv, og alle disse 

akvakulturanleggene og, dersom det kreves i henhold til del I nr. 2 annet ledd i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, 

prøvetakingspunktene i viltlevende bestander utvalgt i samsvar med nevnte nummer har vært omfattet av følgende 

toårige overvåkingsprogram som omfatter helsekontroller og prøvetaking. 

Akvakulturanleggene eller prøvetakingspunktene har vært omfattet av helsekontroller og prøvetaking i minst to 

påfølgende år, som fastsatt i tabell 6.A i avsnitt II. 

I nevnte toårsperiode må alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.2, 

ha gitt negative resultater for infeksjon med WSD, og enhver mistanke om WSD må ha blitt utelukket i samsvar 

med de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

b)  Dersom det i forbindelse med gjennomføringen av overvåkingsprogrammet omhandlet i bokstav a) bekreftes 

infeksjon med WSSV på et akvakulturanlegg som omfattes av nevnte overvåkingsprogram, og anleggets 

helsestatus i kategori II derfor er blitt trukket tilbake, kan akvakulturanlegget få tilbake sin helsestatus i kategori II 

umiddelbart og fortsette gjennomføringen av overvåkingsprogrammet for å oppnå status som sykdomsfri uten å 

gjennomføre et utryddelsesprogram, som omhandlet i nr. I.2.2, forutsatt at 

i)  det er et fastlandsanlegg hvis helsestatus for WSD er uavhengig av helsestatusen med hensyn til denne 

listeførte sykdommen i de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar med del II nr. 3 i vedlegg V til 

direktiv 2006/88/EF, 

ii)  anlegget er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt; brakkleggingen skal vare i minst seks uker, 

iii)  det er blitt kultiveringsutsatt med krepsdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori 

I med hensyn til WSD.  
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I.2.2.  Utryddelsesprogrammer 

I.2.2.1.  Generelle krav 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til WSD kan oppnå helsestatus i 

kategori I for denne listeførte sykdommen dersom alle akvakulturanlegg i nevnte medlemsstat, sone eller segment der 

det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, har vært omfattet av minst følgende 

utryddelsesprogram: 

a)  Minstetiltakene for bekjempelse fastsatt i kapittel V avsnitt 4 i direktiv 2006/88/EF skal være gjennomført på en 

effektiv måte, og det skal være opprettet et kontrollområde, som omhandlet i artikkel 32 bokstav b) i nevnte 

direktiv, som omfatter en vernesone og en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget/-anleggene som offisielt er 

erklært som infisert med WSD. 

Kontrollområdet skal defineres i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til faktorer som påvirker risikoen for 

spredning av WSD til oppdrettskrepsdyr og viltlevende krepsdyr, f.eks. antall, andel og fordeling av døde 

krepsdyr på det akvakulturanlegget som er infisert med WSD, avstand til og tetthet av nærliggende akva-

kulturanlegg, kontaktanlegg, arter som forekommer på akvakulturanleggene, oppdrettsmetoder som benyttes på de 

berørte og nærliggende akvakulturanleggene, hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epidemiologisk 

betydning som påvises. 

Ved opprettelse av verne- og overvåkingssoner skal følgende minstekrav gjelde: 

i)  Det skal opprettes en vernesone i umiddelbar nærhet av et akvakulturanlegg som offisielt er erklært som 

infisert med WSD, som skal tilsvare følgende: 

1)  I hav- og elvemunningsområder: et område innenfor en sirkel med en radius på minst én tidevannsbeve-

gelse eller minst 5 km, alt etter hva som er størst, med sentrum på det akvakulturanlegget som offisielt er 

erklært som infisert med WSD, eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske 

eller epidemiologiske data. 

2)  I ferskvann: hele nedbørfeltet for det akvakulturanlegget som offisielt er erklært som infisert med WSD. 

Vedkommende myndighet kan begrense vernesonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt at dette 

ikke svekker tiltakene for å hindre spredning av WSD. 

ii)  Det skal opprettes en overvåkingssone utenfor vernesonen som skal tilsvare følgende: 

1)  I havområder: et område rundt vernesonen der sonene for tidevannsbevegelsen overlapper vernesonen, 

eller et område rundt vernesonen innenfor en sirkel med en radius på 10 km fra sentrum av vernesonen, 

eller et tilsvarende område fastsatt i henhold til egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske data. 

2)  I ferskvann: et utvidet område utenfor den opprettede vernesonen. 

b)  På alle akvakulturanlegg innenfor vernesonen der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF, og som ikke offisielt er erklært som infisert med WSD, skal det foretas en offisiell 

undersøkelse som skal omfatte minst følgende elementer: 

i)  Innsamling av prøver til testing av ti krepsdyr dersom det observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som 

er forenlige med WSD, eller 150 krepsdyr dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. 

ii)  Én helsekontroll: På de akvakulturanleggene der testene omhandlet i punkt i) har gitt negative resultater, skal 

helsekontrollene fortsette én gang i måneden på den tiden av året da det er sannsynlig at vanntemperaturen vil 

være høyest, fram til vernesonen oppheves i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c).  
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c)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med WSD, skal tømmes, rengjøres, desinfiseres og 

brakklegges. Brakkleggingen skal vare i minst seks uker. Når alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som 

infisert, er tømt, skal de være brakklagt i minst tre uker samtidig. Dette ledd får også anvendelse på nye akva-

kulturanlegg som offisielt erklæres som infisert i forbindelse med gjennomføringen av utryddelsesprogrammet. 

Når akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, brakklegges, skal vernesonene omgjøres til overvå-

kingssoner. 

Vedkommende myndighet kan beslutte å kreve tømming, rengjøring, desinfisering og brakklegging av andre 

akvakulturanlegg innenfor de opprettede verne- og overvåkingssonene. Brakkleggingens varighet skal fastsettes 

av vedkommende myndighet etter en risikovurdering av hvert enkelt tilfelle. 

d)  Alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt brakklagt i 

de opprettede verne- og overvåkingssonene, skal kultiveringsutsettes 

i)  med krepsdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD, eller 

ii)  i en overgangsperiode fram til 31. desember 2020, med krepsdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med 

et godkjent program for overvåking av WSD. 

Kultiveringsutsetting skal først finne sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med 

WSD, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt i samsvar med nr. I.2.2.1 bokstav c). 

e)  På alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, i 

medlemsstaten, sonen eller segmentet som omfattes av utryddelsesprogrammet, og dersom det kreves overvåking 

av viltlevende bestander, skal de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med del I nr. 2 annet ledd i 

vedlegg V til nevnte direktiv, omfattes av minst det programmet som er fastsatt i nr. I.2.1. 

I.2.2.2.  Krav for å få tilbake status som sykdomsfri med hensyn til WSD for fastlandssegmenter som omfatter ett enkelt 

akvakulturanlegg som tidligere er blitt erklært fritt for WSD 

Et fastlandssegment som omfatter ett enkelt akvakulturanlegg med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD, hvis 

helsestatus for denne listeførte sykdommen er uavhengig av de omkringliggende naturlige vannmassene i samsvar 

med del II nr. 3 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, og hvis status i kategori I er blitt trukket tilbake i samsvar med 

artikkel 53 nr. 3 i nevnte direktiv, kan få tilbake sin helsestatus i kategori I umiddelbart etter at vedkommende 

myndighet har bekreftet at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Akvakulturanlegget med WSD er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt. Brakkleggingen skal ha vart i minst 

seks uker. 

b)  Akvakulturanlegget med WSD er blitt kultiveringsutsatt med krepsdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter 

med helsestatus i kategori I med hensyn til WSD. 

I.3.  Særlige krav for å opprettholde helsestatus som sykdomsfri (kategori I) med hensyn til WSD 

Dersom det kreves målrettet overvåking for å opprettholde helsestatus i kategori I, som fastsatt i artikkel 52 i direktiv 

2006/88/EF, skal det på alle akvakulturanlegg der det holdes mottakelige arter oppført i del II i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, i den medlemsstaten, sonen eller det segmentet som er berørt, foretas en helsekontroll og prøvetaking i 

samsvar med tabell 6 B i avsnitt II, idet det tas hensyn til akvakulturanleggets risiko for å bli infisert med WSD. 

I medlemsstater, soner eller segmenter der antall akvakulturanlegg er begrenset og målrettet overvåking av disse 

anleggene ikke frambringer tilstrekkelige epidemiologiske data, skal overvåkingsprogrammene for å opprettholde 

status som sykdomsfri omfatte de prøvetakingspunktene som er utvalgt i samsvar med kravene fastsatt i nr. I.1.  
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Nevnte prøvetakingspunkter skal omfattes av kontroller og prøvetaking i henhold til en rotasjonsordning (50 % av 

prøvetakingspunktene hvert år). Prøvetakingen skal utføres i samsvar med tabell 6 B i avsnitt II. Prøvene skal velges 

ut, tillages og undersøkes i samsvar med de diagnostiske metodene og prøvetakingsmetodene som er beskrevet i 

avsnitt II, og laboratorieundersøkelsene må ha gitt negative resultater med hensyn til WSD-agens. 

Status som sykdomsfri skal bare opprettholdes så lenge alle prøver analysert ved bruk av de diagnostiske metodene og 

prøvetakingsmetodene som er beskrevet i nr. II.2, gir negative resultater for WSD, og enhver mistanke om WSD er 

blitt utelukket i samsvar med den offisielle undersøkelsen og de diagnostiske metodene som er beskrevet i nr. II.3. 

I.4.  Krav for å oppheve tiltak mot spredning av sykdom fastsatt i artikkel 39 i direktiv 2006/88/EF (endring av helsestatus 

fra kategori V til kategori III) med hensyn til WSD 

En medlemsstat, en sone eller et segment med helsestatus i kategori V med hensyn til WSD kan oppnå helsestatus i 

kategori III for denne listeførte sykdommen, forutsatt at 

a)  kravene fastsatt i nr. I.2.2.1 bokstav a), b) og c) er oppfylt; dersom brakklegging ikke er teknisk mulig, skal 

akvakulturanleggene omfattes av et alternativt tiltak som gir nesten samme garanti for at WSSV er utryddet i 

akvakulturanleggets omgivelser, 

b)  alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med WSD, og alle andre akvakulturanlegg som er blitt 

brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a) i de opprettede verne- og overvåkingssonene, er 

blitt kultiveringsutsatt med krepsdyr fra medlemsstater, soner eller segmenter med helsestatus i kategori I, II eller 

III med hensyn til WSD, 

c)  kultiveringsutsettingen først har funnet sted etter at alle akvakulturanlegg som offisielt er erklært som infisert med 

WSD, er blitt tømt, rengjort, desinfisert og brakklagt / omfattet av alternative tiltak i samsvar med bokstav a), 

d)  det ikke har vært påvist WSD i den toårsperioden som følger etter gjennomføring av tiltakene omhandlet i bokstav 

a) og b), og mistankene i denne perioden er blitt utelukket i samsvar med framgangsmåtene beskrevet i nr. II.3. 

II. Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder 

II.1.  Prøver 

Prøver av epidermis (integument), enten dissekert eller i det undersøkte dyrets gangbein, pleopoder, munndeler eller 

gjeller, skal fikseres i 95 % etanol før tillaging av prøvene med henblikk på totrinns PCR. 

Andre prøver, som fikseres med henblikk på histologi og transmisjonselektronmikroskopi, kan tas for å støtte de 

diagnostiske dataene som oppnås med PCR. 

II.2.  Diagnostiske metoder for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til WSD 

Den diagnostiske metoden som skal benyttes for å oppnå eller opprettholde status som sykdomsfri med hensyn til 

WSD i samsvar med de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 6 i vedlegg II, 

skal være totrinns PCR. 

Dersom totrinns PCR gir positivt resultat, skal resultatet bekreftes ved sekvensering av amplikonet før de innledende 

bekjempelsestiltakene fastsatt i artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF gjennomføres, dersom det er praktisk mulig, ved 

påvisning av patognomoniske tegn på WSD i de utvalgte mottakelige vertene ved hjelp av histologi og transmi-

sjonselektronmikroskopi. 

II.3.  Offisiell undersøkelse og diagnostiske metoder for å utelukke mistanke om eller bekrefte forekomst av infeksjon med 

WSD 

Dersom det kreves at infeksjon med WSD skal bekreftes eller at en mistanke om denne infeksjonen skal utelukkes i 

samsvar med artikkel 28 i direktiv 2006/88/EF, skal følgende framgangsmåter for kontroll, prøvetaking og testing 

benyttes: 

a)  Den offisielle undersøkelsen skal omfatte minst én helsekontroll og én prøvetaking av ti krepsdyr dersom det 

observeres kliniske tegn eller tegn post mortem som er forenlige med infeksjon med WSD, eller 150 krepsdyr 

dersom det ikke observeres kliniske tegn eller tegn post mortem. Prøvene skal analyseres ved hjelp av den 

diagnostiske metoden som er beskrevet i nr. II.2 (totrinns PCR). 
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b)  Forekomst av WSD skal anses som bekreftet når totrinns PCR etterfulgt av sekvensering i samsvar med de detal-

jerte metodene og framgangsmåtene som er beskrevet i del 6 i vedlegg II, viser positivt resultat for WSSV, og når 

det forekommer patognomoniske tegn på WSD i de utvalgte vertene. 

En mistanke om WSD kan utelukkes dersom nevnte tester ikke viser ytterligere tegn på forekomst av WSD. 

Tabell 6 A 

Overvåkingsordning for medlemsstater, soner og segmenter for toårsperioden forut for oppnåelse av status som 

sykdomsfri med hensyn til WSD, som omhandlet i nr. I.2.1 

 
Antall kliniske kontroller per 

år 

Antall laboratorieundersøkelser 

per år 
Antall krepsdyr i prøven 

Akvakulturanlegg/prøvetakingssteder 1 1 150 

Tabell 6 B 

Overvåkingsordninger for medlemsstater, soner eller segmenter for å opprettholde status som sykdomsfri med hensyn 

til WSD, som omhandlet i nr. I.3 

Risikonivå Antall helsekontroller Antall laboratorieundersøkelser Antall krepsdyr i prøven 

Høyt 1 per år 1 hvert 2. år 150 

Middels 1 hvert 2. år 1 hvert 2. år 150 

Lavt 1 hvert 2. år 1 hvert 4. år 150 
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VEDLEGG II 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER 

I. Innledning 

I dette vedlegg fastsettes detaljerte framgangsmåter for de diagnostiske metodene som skal benyttes i forbindelse med 

laboratorieundersøkelsene i utryddelses- og overvåkingsprogrammene omhandlet i vedlegg I til denne beslutning, 

samt for å bekrefte eller utelukke mistanke om forekomst av følgende ikke-eksotiske sykdommer oppført i del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF («listeførte sykdommer»), i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i nevnte direktiv: 

1. Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Del 1 

2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) Del 1 

3. Koiherpesvirussykdom (KHVD) Del 2 

4. Infeksiøs lakseanemi (ILA) Del 3 

5. Infeksjon med Marteilia refringens Del 4 

6. Infeksjon med Bonamia ostreae Del 5 

7. Hvitflekksykdom (WSD) Del 6 

II. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med «transportmedium» et cellekulturmedium med 10 % kalveserum og med 200 IE penicillin, 

200 μg streptomycin og 200 μg kanamycin per milliliter, eller med andre antibiotika med dokumentert virkning. 

DEL 1 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE 

AV IHN OG VHS 

I. Diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking av VHS og IHN 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde helsestatus som sykdomsfri med 

hensyn til IHN eller VHS, som omhandlet i del 1 avsnitt I i vedlegg I, ved bruk av de diagnostiske metodene 

beskrevet i del 1 nr. II.1 og II.2 i nevnte vedlegg, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene 

beskrevet i følgende nr. I.1–I.6 benyttes. 

I.1.  Tillaging og forsendelse av fiskeprøver 

I.1.1.  Vev til virologisk undersøkelse i cellekultur 

Før forsendelse eller overføring til laboratoriet skal deler av de organene som skal undersøkes, fjernes fra fisken med 

sterile disseksjonsinstrumenter og overføres til sterile plastrør med transportmedium. 

Mengden fiskemateriale som er egnet til virologisk undersøkelse i cellekultur og RT-qPCR, avhenger av fiskens 

størrelse. Vevet det skal tas prøver av, er derfor hel yngel (lengde < 4 cm), indre organer, herunder nyre (4 cm  

< lengde < 6 cm), eller, for større fisk, nyre, milt, hjerte og/eller hjerne samt rognvæske fra stamfisk på 

gytetidspunktet. 

Rogn- eller spermvæske eller organdeler fra høyst ti fisk kan samles i et sterilt rør som inneholder minst 4 ml 

transportmedium, og utgjør én samleprøve. Vevet i hver prøve skal veie minst 0,5 gram (g). 

Den virologiske undersøkelsen i cellekultur skal starte så raskt som mulig og senest 48 timer etter prøvetakingen. I 

unntakstilfeller kan den virologiske undersøkelsen starte senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt at materialet 

som skal undersøkes, er beskyttet av et transportmedium og at kravene til temperatur under transport kan oppfylles. 



Nr. 84/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

I.1.2.  Prøver til analysering med revers transkriptasepolymerasekjedereaksjon (RT-PCR eller RT-qPCR) 

Fiskeprøvene skal tas ved hjelp av et sterilt instrument og overføres til et sterilt plastrør med transportmedium i 

samsvar med framgangsmåten beskrevet i nr. I.1.1. Vev fra ti fisk kan samles i et rør og utgjør én samleprøve. 

Dersom mengden inokulat er liten, kan vev fra opptil fem fisk benyttes. Alternativt kan prøver samles i RNA-

stabiliserende reagenser, f.eks. 0,2 g vev/ml reagens i henhold til produsentens anbefalinger, selv om hver fisk skal 

behandles separat og ikke skal samles med andre i prøvene på grunn av den lille mengden materiale som skal benyttes 

til ekstraksjon. 

Hel fisk kan også sendes til laboratoriet. 

I.2.  Forsendelse av fiskeprøver 

Rør med fiskevev i transportmedium til celledyrking eller til RT-PCR-/RT-qPCR-analyse plasseres i isolerte 

beholdere, f.eks. tykkveggede bokser av polystyren, sammen med en tilstrekkelig mengde is eller et alternativt 

kjølemiddel med samme kjøleeffekt for å sikre at prøvene oppbevares kjølig under transport til laboratoriet. 

Innfrysing av prøvene må imidlertid unngås. Prøvens temperatur under transport må aldri overstige 10 °C, og ved 

mottak må det fremdeles være is i transportboksen, eller én eller flere fryseblokker må fremdeles være helt eller delvis 

fryst. 

Hel fisk kan sendes til laboratoriet dersom kravene til temperatur under transport omhandlet i første ledd, kan 

oppfylles. Hel fisk pakkes i absorberende papir og sendes deretter i en plastpose. Levende fisk kan også sendes. 

I.3.  Innsamling av supplerende diagnostisk materiale 

Dersom diagnoselaboratoriet har godkjent det, kan det tas prøver av annet fiskevev som tillages med henblikk på 

supplerende undersøkelser. 

I.4.  Tillaging av prøver til undersøkelse i cellekultur og med RT-qPCR 

I.4.1.  Innfrysing i unntakstilfeller 

Dersom det oppstår praktiske vansker som gjør det umulig å behandle fiskevevsprøvene innen 48 timer etter at de er 

tatt, kan vevsprøvene fryses i transportmedium ved høyst –20 °C og den virologiske undersøkelsen utføres innen  

14 dager. Fiskevev må imidlertid bare fryses og tines én gang før undersøkelsen. Årsaken til innfrysing av fiskevevs-

prøvene skal registreres hver gang. 

I.4.2.  Homogenisering av organer 

På laboratoriet homogeniseres fiskevevet i rørene fullstendig, enten ved hjelp av en stomacher, blander eller morter og 

pistill med steril sand, deretter suspenderes vevet i det opprinnelige transportmediet. 

Dersom en prøve består av en hel fisk som er kortere enn 4 cm, findeles den med en steril saks eller skalpell etter at 

den delen av kroppen som er plassert bak gattåpningen, er fjernet. Dersom en prøve består av en hel fisk med en 

kroppslengde på 4–6 cm, tas det prøver av indre organer, herunder nyre. Dersom en prøve består av en hel fisk som er 

over 6 cm lang, tas vevsprøvene som beskrevet i nr. I.1. Vevsprøvene findeles med en steril saks eller skalpell og 

homogeniseres som beskrevet i første ledd i dette nummer, og suspenderes i transportmedium. 

Det endelige forholdet mellom vevsmateriale og transportmedium skal justeres på laboratoriet til 1:10. 

I.4.3.  Sentrifugering av homogenat 

Homogenatet sentrifugeres i en kjølesentrifuge ved 2–5 °C og 2 000–4 000 × g i 15 minutter, hvorpå supernatanten 

samles opp og kan behandles med antibiotika i enten fire timer ved 15 °C eller over natten ved 4–8 °C. Dersom 

prøven er sendt i et transportmedium, kan behandling av supernatanten med antibiotika utelates. 

Dersom det oppstår praktiske vansker, f.eks. at inkubatoren går i stykker eller det oppstår problemer med celle-

kulturer, som gjør det umulig å inokulere celler innen 48 timer etter at fiskevevsprøvene er tatt, kan supernatanten 

fryses ved –80 °C og den virologiske undersøkelsen utføres innen 14 dager.  
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Dersom den oppsamlede supernatanten oppbevares ved –80 °C innen 48 timer etter prøvetaking, kan den bare 

gjenbrukes én gang til virologisk undersøkelse. 

Før inokulering av cellene blandes supernatanten med like deler av en passende fortynnet blanding av antisera mot de 

stedegne serotypene av infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN-virus) og inkuberes med dette i minst én time ved 15 °C 

eller høyst 18 timer ved 4 °C. Antiserumets titer skal være minst 1/2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonstest. 

Hensikten med å behandle alle inokulater med antiserum mot IPN-virus er å hindre at det utvikles en sykdomsfram-

kallende effekt (CPE) som følge av IPN-virus i inokulerte cellekulturer. Dette vil redusere de virologiske undersøkel-

senes varighet og antall tilfeller der forekomst av CPE vil måtte oppfattes som et mulig tegn på VHS- eller IHN-virus. 

Når prøver stammer fra produksjonsenheter som anses for å være frie for IPN, kan behandling av inokulater med 

antiserum mot IPN-virus utelates. 

I.4.4.  Tillaging av prøver til RT-PCR- og RT-qPCR-baserte overvåkingsprogrammer 

Dersom prøvene er plassert i transportmedium, benyttes framgangsmåten beskrevet i nr. I.4.2 og I.4.3. Etter 

sentrifugering samles supernatanten opp og RNA ekstraheres. Dersom det ikke skal foretas ytterligere undersøkelser 

rett etter sentrifugering, fryses prøvene omgående ved –20 °C eller lavere. 

Ved analysering av fiskevev som er konservert i RNA-stabiliserende reagens, utføres det etterfølgende arbeidet 

innenfor følgende tidsfrister for prøver oppbevart ved forskjellige temperaturer: 

prøver oppbevart ved 37 °C: 1 dag, 

prøver oppbevart ved 25 °C: 1 uke, 

prøver oppbevart ved 4 °C: 1 måned, 

prøver oppbevart ved –20 °C: på ubestemt tid. 

Samleprøver i RNA-stabiliserende reagens skal behandles som enkeltprøver i RNA-stabiliserende reagens. For prøver 

som samles i RNA-stabiliserende reagens, skal prøvemengden ikke overskride den som anbefales av produsenten for 

ekstraksjon med RNA-sett, f.eks. RNeasy Minikit (Qiagen) eller lignende. Dersom det lages større samleprøver, må 

ekstraksjonssettene eller -metodene gjenspeile dette. 

Prøver som er tatt i RNA-stabiliserende reagenser, skal ikke benyttes til celledyrking. 

I.4.5.  Samleprøver til RT-qPCR 

Ettersom RT-qPCR-protokollene har lik eller høyere følsomhet enn celledyrkingsmetodene, kan det ved PCR være 

akseptabelt å benytte supernatant fra homogenisert fiskevevsmateriale bestående av organer fra opptil ti fisk samlet i 

cellekulturmedium. Ettersom det benyttes en mye mindre mengde inokulat ved PCR enn ved celledyrking, skal alt 

fiskevev være nøye homogenisert før materialet samles med henblikk på ekstraksjon. 

Samme prinsipp skal også benyttes dersom prøvene er tatt i RNA-stabiliserende reagenser. I dette tilfellet er det 

imidlertid ofte vanskelig å innhente et representativt materiale fra opptil ti fisk i ett rør, og antall fisk per samleprøve 

skal derfor reduseres til 2–5. 

I.5.  Virologisk undersøkelse i cellekultur 

I.5.1.  Cellekulturer og medier 

Celler fra cellelinjen Bluegill fry (BF-2) eller cellelinjen Rainbow trout gonad (RTG-2) og enten Epithelioma 

papulosum cyprini (EPC) eller Fathead minnow (FHM) dyrkes ved 20–30 °C i et egnet medium, dvs. Eagle's 

Minimum Essential Medium (MEM), eller modifikasjoner av dette, tilsatt 10 % føtalt bovint serum og antibiotika i 

standardkonsentrasjoner.  
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Når cellene dyrkes i lukkede glass, bufres mediet med hydrogenkarbonat. Mediet som benyttes til dyrking av celler i 

åpne enheter, kan bufres med tris(hydroksymetyl)aminometan-HCl (Tris-HCl) (23 mM) og natriumhydrogenkarbonat 

(6 mM). pH-verdien skal være 7,6 ± 0,2. 

Cellekulturene som skal benyttes til inokulering med fiskevevsmateriale, skal når det er mulig, være unge, normalt én 

dag gamle monolag-cellekulturer. Cellekulturer som er 4–48 timer gamle, kan imidlertid aksepteres. Cellene skal 

være aktivt voksende ved inokuleringen. 

I.5.2.  Inokulering av cellekulturer 

For å hindre homolog interferens skal antibiotikabehandlede organsuspensjoner inokuleres i cellekulturer i to 

fortynninger, dvs. primærfortynningen pluss en fortynning på 1:10 av denne, noe som fører til sluttfortynninger av 

vevsmateriale i cellekulturmedium på henholdsvis 1:100 og 1:1 000. Minst to cellelinjer skal inokuleres i samsvar 

med nr. I.5.1. Forholdet mellom mengden inokulat og volumet av cellekulturmedium skal være omtrent 1:10. 

For hver fortynning og hver cellelinje skal det benyttes et celleareal på over 2 cm2, noe som tilsvarer én brønn i en 

cellekulturplate med 24 brønner. Cellekulturplater skal benyttes når det er mulig. 

I.5.3.  Inkubasjon av cellekulturer 

De inokulerte cellekulturene inkuberes ved 15 °C i 7–10 dager. Dersom cellekulturmediet endrer farge fra rød til gul, 

noe som tyder på forsuring av mediet, justeres pH-verdien med steril hydrogenkarbonatløsning eller tilsvarende for å 

sikre cellenes mottakelighet for virusinfeksjon. 

Minst hver sjette måned eller ved mistanke om at cellenes mottakelighet er redusert skal fryste lagre av VHSV og 

IHNV titreres for å kontrollere cellekulturenes mottakelighet for infeksjon. Dersom det er mulig, skal framgangs-

måten beskrevet i avsnitt III benyttes. 

I.5.4.  Mikroskopi 

Inokulerte cellekulturer skal undersøkes jevnlig, minst tre ganger i uken, ved 40–150 × forstørrelse med tanke på 

forekomst av CPE. Dersom det observeres en tydelig CPE, startes framgangsmåtene for virusidentifisering i samsvar 

med nr. I.6 umiddelbart. 

I.5.5.  Subkultivering 

Dersom ingen CPE er utviklet etter primærinkubasjonen i 7–10 dager, skal det foretas subkultivering med friske 

cellekulturer på et celleareal av samme størrelse som primærkulturens. 

Delmengder av medium (supernatant) fra alle kulturer eller brønner som utgjør primærkulturen, samles i henhold til 

cellelinje 7–10 dager etter inokulering, og inokuleres deretter i homologe cellekulturer som er ufortynnet og fortynnet 

1:10 (som gir sluttfortynninger på henholdsvis 1:10 og 1:100 av supernatanten), som beskrevet i nr. I.5.2. Alternativt 

inokuleres delmengder av 10 % av det mediet som utgjør primærkulturen, direkte i en brønn med frisk cellekultur 

(dvs. subkultivering fra brønn til brønn). Før inokuleringen kan det foretas preinkubasjon av fortynningene med 

antiserum mot IPN-virus i en passende fortynning som beskrevet i nr. I.4.3. 

De inokulerte kulturene inkuberes deretter i 7–10 dager ved 15 °C og undersøkes i samsvar med nr. I.5.4. 

Dersom det oppstår en giftig CPE i løpet av de første tre inkubasjonsdagene, foretas subkultivering på dette stadiet, 

men cellene skal deretter inkuberes i sju dager og subkultiveres igjen med ytterligere sju dagers inkubasjon. Dersom 

det utvikles en giftig CPE etter tre dager, skal cellene subkultiveres én gang og inkuberes slik at det går i alt 14 dager 

fra primærinokuleringen. Det må ikke være tegn på giftighet i de siste sju dagene av inkubasjonen. 

Dersom det oppstår bakteriell forurensning til tross for behandling med antibiotika, skal supernatanten før 

subkultivering sentrifugeres ved 2 000–4 000 × g i 15–30 minutter ved 2–5 °C eller filtreres gjennom et 0,45 μm filter 

(membran med svak proteinbinding) eller begge deler. Framgangsmåtene for subkultivering er de samme som dem 

som er beskrevet for giftig CPE i fjerde ledd i dette nummer. 

Dersom ingen CPE forekommer, kan testen erklæres som negativ.  
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I.6.  Virusidentifisering 

Dersom det observeres tegn på CPE i en cellekultur, samles mediet (supernatanten) opp og undersøkes med én eller 

flere av følgende metoder: enzymmerket antistoffprøve (ELISA), immunfluorescens (IF), nøytralisasjon, RT-PCR 

eller RT-qPCR. Dersom disse testene ikke fører til en sikker identifisering av viruset i løpet av én uke, skal 

supernatanten sendes til det nasjonale referanselaboratoriet eller til EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer, 

omhandlet i vedlegg VI til direktiv 2006/88/EF, med henblikk på umiddelbar identifisering. 

I.6.1.  ELISA 

Det skal utføres en antigen-ELISA med doble antistoffer for å identifisere virusisolatet. Mikrotiterplater belegges med 

50 μl/brønn (0,9 pg) protein A-rensede immunglobuliner (Ig) av dokumentert kvalitet fra kaninantiserum mot IHNV 

eller VSHV fortynnet i karbonatbuffer (pH 9,6) som inneholder 15 mM natriumazid, og inkuberes fra 18 timer til to 

uker ved 4 °C. 

På en fortynningsplate fortynnes hver prøve som inneholder 1 % Triton X-100, og de positive kontrollene fortynnes 

med bufferløsning (dvs. fosfatbufret saltløsning (PBS)-T-BSA, 1 % BSA) i en firfoldig fortynning: ufortynnet, 1:4, 

1:16, 1:64. ELISA-platene vaskes i PBS som inneholder 0,05 % Tween-20 (PBS-T), og 50 μl av hver fortynning 

overføres fra fortynningsplaten til den vaskede og belagte ELISA-platen. 

I neste trinn inkuberes ELISA-platene i 30 minutter ved 37 °C. Deretter vaskes platene og inkuberes i 30 minutter ved 

37 °C med spesifikke monoklonale antistoffer (dvs. MAb IP5B11 til identifisering av VHSV og Hyb 136-3 til 

identifisering av IHNV). 50 μl kaninantistoffer mot mus konjugert med pepperrotperoksidase (HRP) fortynnet 1:1 000 

i PBS-T-BSA overføres til ELISA-platen. 

Etter en ny vasking startes reaksjonene ved å tilsette 50 μl/brønn ortofenylendiamin (OPD). ELISA-platene inkuberes 

mørkt i 20 minutter ved romtemperatur, og reaksjonen stoppes ved å tilsette 100 μl/brønn 0,5 M H2SO4. 

Absorbans måles ved en bølgelengde på 492 og 620 nm i en ELISA-leser. Prøvene erklæres som positive eller 

negative når testresultatene er sammenlignet med absorbansverdiene for de positive og negative kontrollene. Generelt 

anses prøver med kombinert absorbans (A) < 0,5 for ufortynnet materiale som negative, prøver med A-verdier mellom 

0,5 og 1,0 anses som mistenkelige, og prøver med A-verdier > 1,0 anses som positive. 

Andre ELISA-versjoner med dokumentert lignende effektivitet kan benyttes istedenfor dem som omhandles i dette 

nummer. 

I.6.2.  Immunfluorescens (IF) 

De listeførte sykdomsframkallende virusene VHSV og IHNV identifiseres ved å infisere celler i 96-brønners «Black»-

plater, konvensjonelle 24-brønnsplater eller på dekkglass i 24-brønnsplater. Når IHNV eller VHSV eller begge 

identifiseres ved å infisere celler på dekkglass, skal følgende protokoll benyttes: 

a)  På dekkglass utstrykes det celler med en tetthet som gir 60–90 % sammenflyt etter 24 timers dyrking. Når det er 

mulig, skal det til dette formålet benyttes EPC-celler, ettersom de adhererer svært godt til glassoverflater, men 

andre cellelinjer, f.eks. BF-2, RTG-2 eller FHM, kan også benyttes. 150 μl cellekultursupernatant i to forskjellige 

fortynninger (1:10 og 1:1 000) inokuleres i duplikat på én dag gamle monolag og inkuberes ved 15 °C i 24 timer. 

b)  Deretter fjernes cellekulturmediet, og de infiserte cellemonolagene fikseres med 0,5 ml iskald, vandig acetonløs-

ning (80 % vol/vol). Fikseringen utføres i avtrekkshette i 15 minutter ved romtemperatur, deretter fjernes ace-

tonløsningen og dekkglassene lufttørkes i minst 30 minutter. På dette stadiet skal platene enten behandles umid-

delbart eller oppbevares ved –20 °C til senere bruk. 

c)  Spesifikke monoklonale antistoffer (dvs. MAb IP5B11 til identifisering av VHSV og Hyb 136-3 til identifisering 

av IHNV) fortynnes i 0,01 M PBST (pH 7,2) i den fortynningen som anbefales av leverandøren av de monoklon-

ale antistoffene; 50–100 μl/brønn tilsettes i det fikserte monolaget, og platene inkuberes i én time ved 37 °C i et 

fuktkammer.  
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d)  Dekkglassene vaskes forsiktig tre ganger med PBS som inneholder 0,05 % Tween-20 (PBS-T), og bufferen 

fjernes helt etter siste skylling. Cellene inkuberes deretter i én time ved 37 °C med antistoff mot mus-immun-

globulin konjugert med fluoresceinisotiocyanat (FITC) eller tetrametylrhodamin-5-(og-6-)-isotiocyanat (TRITC) 

brukt som primærantistoff og fortynnet i henhold til leverandørens anvisninger, deretter vaskes cellene i PBS-T og 

tørkes. Fargede kulturer monteres på objektglass ved hjelp av glyserol-saltløsning og undersøkes under inn-

fallende ultrafiolett (UV) lys. 10 × eller 12 × okularer og et × 25 eller × 40 objektiv med blender på henholdsvis 

> 0,7 og > 1,3 skal benyttes. 

Andre IF-teknikker (med hensyn til cellekulturer, fiksering og antistoffer av referansekvalitet) med dokumentert 

tilsvarende effektivitet kan benyttes. 

I.6.3.  Nøytralisasjon 

Celler fra den oppsamlede supernatanten fjernes ved sentrifugering (2 000–4 000 × g) eller membranfiltrering  

(0,45 μm) med en membran med svak proteinbinding, og supernatanten fortynnes 1:100 og 1:10 000 i celle-

kulturmedium. 

Delmengder av minst to supernatantfortynninger blandes og inkuberes separat i 60 minutter ved 15 °C med like deler 

av følgende reagenser: 

a)  Serum som inneholder gruppespesifikke antistoffer mot VHSV fortynnet i forholdet 1:50 (vol/vol). 

b)  Serum som inneholder gruppespesifikke antistoffer mot IHNV fortynnet i forholdet 1:50 (vol/vol). 

c)  En blanding av antisera mot de stedegne serotypene av IPNV fortynnet i forholdet 1:50 (vol/vol). 

d)  Medium alene (positiv kontroll). 

Minst to cellekulturer inokuleres ved hjelp av 50 μl av supernatant-serum-blandingen for hvert virus og inkuberes 

deretter ved 15 °C. Utviklingen av CPE kontrolleres som beskrevet i nr. I.5.4. 

VHSV-stammer og -isolater som ikke reagerer i nøytralisasjonstester, skal identifiseres med IF eller ELISA. 

Andre nøytralisasjonstester med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

I.6.4.  RT-PCR/RT-qPCR 

I.6.4.1.  Tillaging av viralt RNA 

Alt arbeid med RNA skal utføres på is og med hansker. 

RNA skal ekstraheres ved bruk av fenol/kloroform-metoden eller med spinnkolonner med affinitet for RNA i henhold 

til produsentens anvisninger. Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige RNA-ekstraksjonssett som vil gi RNA av 

høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med RT-PCR-protokollene beskrevet i numrene nedenfor. 

RNA resuspenderes i destillert RNAse-fritt vann (dvs. vann behandlet med 0,1 % dietylpyrokarbonat) eller en egnet 

elueringsbuffer. 

I.6.4.2.  RT-PCR 

Følgende primere skal benyttes til påvisning av IHNV: 

Foroverprimer 5′-AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3′. 

Reversprimer 5′-GGT-GGT-GTT-GTT-TCC-GTG-CAA-3′. 

Følgende sykluser skal benyttes (ett-trinns RT-PCR): 1 syklus: 50 °C i 30 minutter, 1 syklus: 95 °C i 2 minutter,  

30 sykluser: 95 °C i 30 sekunder, 50 °C i 30 sekunder, 72 °C i 60 sekunder, 1 syklus: 72 °C i 7 minutter og 

bløtlegging ved 4 °C. 

Følgende primere skal benyttes til påvisning av VHSV: 

VN For 5′-ATG-GAA-GGA-GGA-ATT-CGT-GAA-GCG-3′. 

VN Rev 5′-GCG-GTG-AAG-TGC-TGC-AGT-TCC-C-3′.  
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Følgende sykluser skal benyttes (ett-trinns RT-PCR): 50 °C i 30 minutter, 95 °C i 15 minutter, 35 sykluser ved 94 °C i 

30 sekunder, 55 °C i 30 sekunder og 68 °C i 60 sekunder. Deretter skal reaksjonen holdes ved 68 °C i 7 minutter. 

RT-PCR-reaksjonenes kvantitet og spesifisitet skal vurderes ved hjelp av gelelektroforese i 1,5 % agarosegel med 

etidiumbromid og observeres ved hjelp av UV-gjennomlysning. Et PCR-amplikon på 693 bp kan observeres for 

IHNV. For VHSV skal størrelsen være 505 bp. 

PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det kan være behov for å optimalisere de 

termiske protokollene avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive 

resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet. For å unngå enhver tvil skal 

det derfor benyttes egnede positive og negative kontroller og sekvenserte amplikoner. Når det gjelder VHSV-primere, 

må det utvises særlig forsiktighet ved bruk av BF-2-celler, ettersom primerne kan reagere med cellelinjens DNA/RNA 

og gi falskt positive resultater av lignende størrelse. Når supernatant fra BF-2-celler testes, skal alle amplifiserte PCR-

fragmenter sekvenseres. 

I.6.4.3.  RT-qPCR for VHSV 

Når det gjelder VHSV, utføres amplifisering med følgende primere og probe: 

Foroverprimer: 5′-AAA-CTC-GCA-GGA-TGT-GTG-CGT-CC-3′. 

Reversprimer: 5′-TCT-GCG-ATC-TCA-GTC-AGG-ATG-AA-3′. 

Probe: 5′-FAM-TAG-AGG-GCC-TTG-GTG-ATC-TTC-TG-BHQ1. 

Ett-trinns RT-qPCR: 

I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller. Sykluser: 50 °C i 30 minutter, 95 °C i 

15 minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 15 sekunder, 60 °C i 40 sekunder, 72 °C i 20 sekunder (justeres ved behov). 

Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

I.6.4.4.  RT-qPCR for IHNV 

Når det gjelder IHNV, skal amplifisering utføres ved bruk av følgende primere og probe: 

Foroverprimer: 5′- AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3′. 

Reversprimer: 5′- TTCTTTGCGGCTTGGTTGA - 3′. 

Probe: 5′ 6FAM-TGAGACTGAGCGGGACA-NFQ/MGB. 

Totrinns RT-qPCR: 

Ettersom følgende analyse bygger på en amplifisering i to trinn, må det for å unngå kontaminering utvises særlig stor 

forsiktighet ved håndtering av rørene mellom første og andre reaksjon. 

Sykluser (etter RT-trinnet): 50 °C i 2 minutter, 95 °C i 10 minutter, deretter 40 sykluser ved 95 °C i 15 sekunder og 

60 °C i 1 minutt (justeres ved behov). 

Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

II. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om 

VHS eller IHN eller begge ved mistanke om utbrudd 

Dersom det kreves at det utføres en laboratorieundersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av IHN eller VHS 

eller begge, i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF, ved bruk av de diagnostiske metodene som er 

beskrevet i del 1 nr. II.3 i vedlegg I, skal følgende diagnostiske metoder og framgangsmåter benyttes: 

a)  Konvensjonell virusisolering med etterfølgende serumnøytralisasjon, immunkjemisk eller molekylær virus-

identifisering. 

b)  Viruspåvisning med RT-PCR eller RT-qPCR. 

c)  Andre diagnostiske metoder, f.eks. IFAT, ELISA, RT-PCR, IHK.  
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II.1.  Konvensjonell virusisolering med etterfølgende virusidentifisering 

II.1.1.  Utvelging av prøver 

Minst ti fisk med typiske tegn på IHN eller VHS skal velges for undersøkelse. 

II.1.2.  Tillaging og forsendelse av fiskeprøver 

Ved tillaging og forsendelse med henblikk på konvensjonell virusisolering skal metodene og framgangsmåtene 

fastsatt i nr. I.2 benyttes. 

II.1.3.  Innsamling av supplerende diagnostisk materiale 

Ved innsamling av supplerende materiale med henblikk på konvensjonell virusisolering skal metodene og fram-

gangsmåtene fastsatt i nr. I.3 benyttes. 

II.1.4.  Tillaging av prøver til cellekulturundersøkelse 

Ved tillaging av prøver til cellekulturundersøkelse med henblikk på konvensjonell virusisolering skal metodene og 

framgangsmåtene fastsatt i nr. I.4 benyttes. 

II.1.5.  Virologisk undersøkelse i cellekultur 

Ved virologisk undersøkelse med henblikk på konvensjonell virusisolering skal metodene og framgangsmåtene 

fastsatt i nr. I.5 benyttes. 

II.1.6.  Virusidentifisering 

Ved virusidentifisering med henblikk på konvensjonell virusisolering skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i  

nr. I.6 benyttes. 

II.2.  Viruspåvisning med RT-qPCR 

II.2.1.  Utvelging av prøver 

Ved utvelging av prøver med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i 

nr. I.1.2 benyttes. 

II.2.2.  Tillaging og forsendelse av fiskeprøver 

Ved tillaging og forsendelse med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene 

fastsatt i nr. I.2 benyttes. 

II.2.3.  Innsamling av supplerende diagnostisk materiale 

Ved innsamling av supplerende diagnostisk materiale med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene 

og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.3 benyttes. 

II.2.4.  Tillaging av prøver til RT-qPCR 

Ved tillaging av prøver med henblikk på viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i 

nr. I.6.4.1 benyttes. 

II.2.5.  RT-qPCR 

Ved viruspåvisning med RT-qPCR skal metodene og framgangsmåtene fastsatt i nr. I.6.4.1, I.6.4.3 og I.6.4.4 benyttes. 

II.3.  Andre diagnostiske metoder 

Supernatant, tillaget som beskrevet i nr. I.4.3, kan analyseres med ELISA, indirekte fluorescens-antistoffteknikk 

(IFAT) eller RT-PCR i samsvar med henholdsvis nr. I.6.1, I.6.2 eller I.6.4. Vevsmaterialet kan analyseres med andre 

diagnostiske metoder, f.eks. med IFAT på frysesnitt eller immunhistokjemi på formalinfiksert vevsmateriale. Disse 

raske metodene skal suppleres med en virologisk undersøkelse i samsvar med enten nr. II bokstav a) eller nr. II 

bokstav b) innen 48 timer etter prøvetaking dersom 

a)  resultatet er negativt, eller 

b)  resultatet er positivt med materiale fra det første tilfellet av IHN eller VHS.  
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III. Framgangsmåte for titrering for å kontrollere cellekulturenes mottakelighet for infeksjon 

Ved titrering for å kontrollere cellekulturenes mottakelighet for infeksjon, som omhandlet i nr. I.5.3, skal følgende 

framgangsmåter i dette nummer benyttes. 

Det skal benyttes minst to VHSV-isolater og ett IHNV-isolat. Isolatene skal representere hovedgruppen av virus i Den 

europeiske union, dvs. for VHSV ett sykdomsframkallende isolat fra regnbueørret i ferskvann og ett marint isolat som 

er sykdomsframkallende for piggvar, og for IHNV en EU-stamme som er sykdomsframkallende for regnbueørret. Det 

skal benyttes veldefinerte isolater fra medlemsstatene. Viruspartier i cellekulturer med lavt passasjetall dyrkes i 

cellekulturflasker på BF-2- eller RTG-2-celler for VHSV og på EPC- eller FHM-celler for IHNV. Det skal benyttes 

cellekulturmedium med minst 10 % serum. Til inokulering benyttes en lav MOI (< 1). 

Ved full CPE høstes viruset ved sentrifugering av cellekultursupernatanten ved 2 000 × g i 15 minutter, filter-

steriliseres gjennom et 0,45 μm membranfilter og fordeles i merkede kryorør. Viruset skal oppbevares ved –80 °C. 

En uke etter innfrysing tines tre glass med hvert virus i kaldt vann og titreres på sine respektive cellelinjer. Minst hver 

sjette måned, eller ved mistanke om at en cellelinjes mottakelighet er redusert, tines og titreres hvert virusisolat. 

Framgangsmåtene for titrering skal beskrives detaljert, og samme framgangsmåte skal benyttes hver gang. 

Titrering til fortynningsendepunktet skal gjentas minst seks ganger for hvert fortynningstrinn. Titerne skal sammen-

lignes med tidligere titere. Dersom titeren for et av de tre virusisolatene faller med en faktor på minst to logaritmer 

sammenlignet med den opprinnelige titeren, skal cellelinjen ikke lenger benyttes til overvåkingsformål. 

Dersom det oppbevares forskjellige cellelinjer på laboratoriet, skal hver rekke undersøkes separat. 

Dokumentasjonen skal oppbevares i minst ti år. 

DEL 2 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV KHV-

SYKDOM (KHVD) 

I. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om 

KHVD 

Dersom det kreves at det utføres en laboratorieundersøkelse for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om 

KHVD i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet i 

del 2 avsnitt III i vedlegg I, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr. I.1–I.2 i 

denne del benyttes. 

I.1.  Tillaging av fiskeprøver 

Til diagnostiske formål kan fisken (sendt levende eller avlivet og pakket separat i forseglede aseptiske beholdere), 

eller alternativt fryste organer eller organdeler konservert i 80 % til absolutt etanol eller virustransportmedium (må 

behandles innen 48 timer etter prøvetaking), benyttes til testing med konvensjonelle PCR- eller qPCR-baserte 

metoder. 

Med henblikk på påvisning av KHV skal det tas prøver av gjeller og nyre, i tillegg kan milt, hjerne og tarm inngå i en 

ytterligere separat prøve. I akutte tilfeller kan vevsmateriale fra opptil fem fisk utgjøre en samleprøve. 

Videre kan prøver som tas uten at dyret avlives, f.eks. blodprøver, svaberprøver fra gjeller, biopsi av gjeller og 

skrapeprøver fra slimhinner, i visse tilfeller benyttes (det vil si at svært verdifull fisk kan benyttes ved mistanke om 

forekomst av KHV). 

I.1.1.  DNA-ekstraksjon 

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter. 

Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som gir DNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk 

sammen med PCR-protokollene beskrevet i nr. I.2.  
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I.2.  Påvisning og identifisering av agens med metoder basert på polymerasekjedereaksjon (PCR) 

I.2.1.  Påvisning av KHV med qPCR 

Til påvisning av KHV med qPCR skal følgende qPCR-analyse benyttes: 

Foroverprimer (KHV-86f): 5′- GACGCCGGAGACCTTGTG -3′. 

Reversprimer (KHV-163r): 5′- CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3′. 

Probe (KHV-109p): 5′-FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3′. 

Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 15 minutter, deretter 40 sykluser ved 94 °C i 15 sekunder og 60 °C i 60 sekunder. I 

hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller. Andre qPCR-versjoner med dokumentert 

tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

I.2.2.  Påvisning av KHV med konvensjonell PCR 

Analysen beskrevet i dette nummer, som er rettet mot tymidinkinase-genet (TK) i KHV, skal benyttes. Andre PCR-

analyser med dokumentert tilsvarende følsomhet og spesifisitet som den analysen som beskrives, kan også benyttes. 

Foroverprimer (KHV-TKf): 5′-GGGTTACCTGTAC GAG-3′. 

Reversprimer (KHV-TKr): 5′-CACCCAGTAGATTA TGC-3′. 

Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 5 minutter, deretter 35 sykluser ved 95 °C i 30 sekunder, 52 °C i 30 sekunder, 72 °C i  

1 minutt og 1 syklus ved 72 °C i 10 minutter. Produktstørrelsen bør være 409 bp. 

PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det kan være behov for å optimalisere de 

termiske protokollene avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive 

resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering. I hver kjøring skal det inngå negative temp-

latkontroller og positive kontroller. Andre PCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

Den første påvisningen i et område skal bekreftes ved sekvensering eller sendes til et nasjonalt referanselaboratorium 

eller til EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer, omhandlet i vedlegg VI til direktiv 2006/88/EF, med henblikk 

på umiddelbar identifisering. 

II. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking av KHVD 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde visse helsestatuser med hensyn 

til KHVD, som omhandlet i del 2 avsnitt I i vedlegg I, ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet i del 2 avsnitt 

II eller III i nevnte vedlegg, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i følgende nr. II.1 

og II.2 i denne del benyttes. 

II.1.  Tillaging av fiskeprøver 

Dersom det er mulig, skal det tas prøver av fisk som i en lengre periode er blitt holdt ved en temperatur der viruset 

kan utvikle seg (dvs. 2–3 uker ved 15–26 °C). Dersom det er mulig, skal prøvene tas 24 timer, og senest 72 timer, 

etter driftsrutiner som kan reaktivere viruset i fisk med status som virusbærer, f.eks. håving eller transport, for å øke 

muligheten for påvisning av KHV. 

Med henblikk på overvåking av KHVD kan fisken (sendt levende eller avlivet og pakket separat i forseglede aseptiske 

beholdere), eller alternativt fryste organer eller organdeler konservert i 80–100 % alkohol eller virustransportmedium 

(må behandles innen 48 timer etter prøvetaking), benyttes til testing med PCR-baserte metoder. Med henblikk på 

overvåking av KHVD skal det tas prøver av gjelle- og nyrevev. 

Med henblikk på overvåking av KHVD skal samleprøver unngås når det er mulig. Dersom det er nødvendig å lage 

samleprøver, kan vevsmateriale fra høyst to fisk utgjøre en samleprøve. Større prøver skal homogeniseres med en 

morter og pistill eller i en stomacher, og delprøver skal tas ut til DNA-ekstraksjon før klaring. Alternativt kan det tas 

ut delprøver fra hvert vev i prøven som plasseres i lyseringsrør. 
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II.1.1.  DNA-ekstraksjon 

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter. Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-

ekstraksjonssett som gir DNA av høy kvalitet, som er egnet for bruk sammen med PCR-protokollene beskrevet i  

nr. II.2. 

Det akseptable forholdet mellom vev og medium er 1:9 w/v. I testene skal det inngå 20–25 mg vevsmateriale. 

II.2.  Overvåking av KHVD med PCR-baserte metoder 

Til overvåking av KHV skal qPCR benyttes. Dersom det forekommer positive prøver i et område som tidligere ikke 

er bekreftet som positivt, skal testresultatene bekreftes enten 

a)  ved sekvensering av et PCR-produkt eller et flettet («nested») PCR-produkt fra prøvene. 

Det skal være et samsvar på minst 98 % mellom den oppnådde rene konsensussekvensen og disse referanse-

sekvensene, 

b)  eller alternativt ved å sende prøvene til et nasjonalt referanselaboratorium for å få bekreftet resultatene. 

II.2.1.  Påvisning av KHV med qPCR 

Følgende qPCR-protokoll skal benyttes: 

Foroverprimer (KHV-86f): 5′- GACGCCGGAGACCTTGTG -3′. 

Reversprimer (KHV-163r): 5′- CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3′. 

Probe (KHV-109p): 5′-FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3′. 

Sykluser: 1 syklus ved 95 °C i 15 minutter, deretter 50 sykluser ved 94 °C i 15 sekunder og 60 °C i 60 sekunder. 

qPCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det kan være behov for å optimalisere de 

termiske protokollene avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive 

resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet. I hver kjøring skal det inngå 

negative templatkontroller og positive kontroller. Andre qPCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan 

også benyttes. 

II.2.2.  Konvensjonell PCR for å bekrefte påvisning av KHV 

For å bekrefte forekomst av infeksjon med KHV benyttes den generiske protokollen for flettet PCR beskrevet i tabell 

2.1, etterfulgt av sekvensering av det amplifiserte produktet. 

Tabell 2.1 

Primere og vilkår for analyse med flettet («nested») PCR rettet mot alle cyprinidherpesvirus (CyHV-1, CyHV-

2 and CyHV-3) 

Primernavn Sekvens Sykluser Produktstørrelse 

CyHVpol-forover 5′-CCAGCAACATGTGCGACGG-3′ Første PCR-runde 

1 syklus: 

95 °C i 2 minutter 

40 sykluser: 

95 °C i 30 sekunder 

55 °C i 30 sekunder 

72 °C i 45 sekunder 

1 syklus: 

72 °C i 10 minutter 

362 bp 

CyHVpol-revers 5′-CCGTARTGAGAGTTGGCGCA-3′ 
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Primernavn Sekvens Sykluser Produktstørrelse 

CyHVpol-intern 

forover 
5′-CGACGGVGGYATCAGCCC-3′ 

Andre PCR-runde 

1 syklus: 

95 °C i 2 minutter 

40 sykluser: 

95 °C i 30 sekunder 

55 °C i 30 sekunder 

72 °C i 45 sekunder 

1 syklus: 

72 °C i 10 minutter 

339 bp 

CyHVpol-intern 

revers 
5′-GAGTTGGCGCAYACYTTCATC-3′ 

PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det kan være behov for å optimalisere de 

termiske protokollene avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive 

resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet. I hver kjøring skal det inngå 

negative templatkontroller og positive kontroller. PCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også 

benyttes. 

Sekvenseringen kan utføres av laboratoriet eller hos eksterne foretak spesialisert på sekvensering. Sekvenserings-

resultatene skal analyseres ved å sammenligne sekvensene med kjente referansesekvenser for KHV (GenBank-

nummer AP008984, DQ657948 og DQ177346). Det skal være et samsvar på minst 98 % mellom den oppnådde rene 

konsensussekvensen og disse referansesekvensene. 

DEL 3 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV 

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA) 

I. Framgangsmåter for prøvetaking med henblikk på overvåking og bekjempelse av ILA 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse med henblikk på overvåkings- eller utryddelsesprogrammene 

omhandlet i del 3 i vedlegg I eller for å bekrefte eller utelukke forekomst av ILA i samsvar med artikkel 57 bokstav b) 

i direktiv 2006/88/EF, skal de detaljerte metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr. I.1, I.2 og I.3 i dette avsnitt 

benyttes. 

I.1.  Tillaging av fiskeprøver 

Ved laboratorieundersøkelser som skal påvise forekomst av ILA, skal det når det er mulig, ikke lages samleprøver av 

fiskeprøvene. I forbindelse med overvåking av ILA kan 2–5 fisk imidlertid utgjøre en samleprøve. 

Prøver til analysering med revers transkriptasepolymerasekjedereaksjon (RT-PCR) skal tas fra all fisk som omfattes 

av prøvetakingen. En del av mellomnyren fjernes fra fisken med et sterilt instrument og overføres til et mikro-

sentrifugerør med 1 ml RNA-konserverende løsning med dokumentert virkning. Vev fra opptil fem fisk kan samles i 

et rør med transportløsning og utgjør én samleprøve. Vekten av vevet i én prøve skal være 0,5 g. Dersom fisken er for 

liten til at det er mulig å oppnå en prøve med denne vekten, kan det tas ut deler av nyre, hjerte, milt, lever eller 

pylorusblindsekker, i denne rekkefølgen, til prøven utgjør 0,5 g. 

Vev til histologisk undersøkelse skal bare tas ut fra nylig avlivet fisk med normal konstitusjon som viser kliniske tegn 

eller funn post mortem som er forenlige med forekomst av ILA. Eventuelle ytre eller indre skader skal tas med i 

prøven, og i alle tilfeller tas det prøver av mellomnyre, hjerte, lever, bukspyttkjertel, tarm, gjeller og milt som fjernes 

fra hvert individ med skalpell og overføres til 8–10 % (vol/vol) formalinbufret saltløsning. Forholdet mellom 

fikseringsmiddel og vev skal være minst 20:1 for å sikre tilfredsstillende konservering av vevet. Med henblikk på 

immunhistokjemi (IHK) skal det tas prøver fra mellomnyre og hjerte. 
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Vev til virologisk undersøkelse i cellekultur skal tas ut fra all fisk som omfattes av prøvetakingen. Deler av lever, 

fornyre eller mellomnyre, hjerte og milt skal fjernes fra fisken med et sterilt instrument og overføres til plastrør med  

9 ml transportmedium. Vev fra opptil fem fisk kan samles i et rør med transportløsning og utgjør én samleprøve. 

Vekten av vevet i én prøve skal være 1,0 ± 0,5 g. 

I.2.  Forsendelse av fiskeprøver 

Hel fisk kan transporteres til laboratoriet dersom kravene til temperatur under transport, som beskrevet i tredje ledd i 

dette nummer, kan oppfylles. Hel fisk skal pakkes i absorberende papir og sendes i en plastpose som kjøles som 

beskrevet i nevnte ledd. 

Levende fisk kan også sendes, men bare under tilsyn av det nasjonale referanselaboratoriet for fiskesykdommer, og 

idet det tas hensyn til de andre reglene for desinfisering og biosikkerhet som gjelder ved transport av levende fisk. 

Blodprøver og rør med fiskevev til virologisk undersøkelse eller RT-PCR-analyse skal plasseres i isolerte beholdere, 

f.eks. tykkveggede bokser av polystyren, sammen med en tilstrekkelig mengde is eller fryseblokker for å sikre at 

prøvene holdes kjølig under transport til laboratoriet. Innfrysing skal unngås, og ved mottak av forsendelsen må det 

fremdeles være is i transportboksen, eller én eller flere av fryseblokkene må fremdeles være helt eller delvis fryst. I 

unntakstilfeller kan RT-PCR-prøver og prøver til virologisk undersøkelse hurtiginnfryses og transporteres til 

laboratoriet ved –20 °C eller lavere. 

Med henblikk på RT-PCR-analyse av vev som er konservert i RNAlater, skal RNA-ekstraksjonen utføres innenfor 

følgende tidsrammer, avhengig av den temperaturen som prøvene oppbevares ved: 

Prøver oppbevart ved 37 °C: 1 dag. 

Prøver oppbevart ved 25 °C: 1 uke. 

Prøver oppbevart ved 4 °C: 1 måned. 

Prøver oppbevart ved –20 °C: på ubestemt tid. 

Dersom fiskevev transporteres i fikseringsmiddel med henblikk på histologisk undersøkelse, skal det sendes i 

lekkasjesikre rør i støtbestandige beholdere. Innfrysing av prøvene må unngås. 

Den virologiske undersøkelsen i cellekultur skal starte så raskt som mulig og senest 48 timer etter prøvetakingen. I 

unntakstilfeller kan den virologiske undersøkelsen starte senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt at materialet 

som skal undersøkes, er beskyttet av et transportmedium og at kravene til temperatur under transport kan oppfylles. 

I.3.  Innsamling av supplerende diagnostisk materiale 

Forutsatt at diagnoselaboratoriet godkjenner det, kan annet fiskevev enn vevet omhandlet i nr. I.1 tas ut og tillages 

med henblikk på supplerende undersøkelse. 

II. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking og for å bekrefte forekomst av eller 

utelukke mistanke om ILA 

Når det foretas laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde en viss helsestatus med hensyn til ILA, som 

omhandlet i del 3 avsnitt I i vedlegg I, eller for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om ILA i samsvar 

med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF ved bruk av de diagnostiske metodene som er beskrevet i del 3 

avsnitt II i vedlegg I, skal de detaljerte metodene og framgangsmåtene beskrevet i følgende nr. II.1–II.5 benyttes. 

II.1.  Undersøkelse av prøver med RT-PCR 

Den diagnostiske metoden som skal benyttes til påvisning av ILAV, skal være RT-qPCR. Ettersom RT-qPCR-

resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, skal det benyttes egnede positive og negative 

kontroller og amplikoner for å unngå enhver tvil. 

II.1.1.  Ekstraksjon av totalt RNA 

Alt arbeid med RNA skal utføres på is og med hansker.  
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Totalt RNA ekstraheres ved bruk av fenol/kloroform-metoden eller med spinnkolonner med affinitet for RNA i 

henhold til produsentens anvisninger. 

Renset RNA resuspenderes i destillert RNAse-fritt vann (dvs. vann behandlet med 0,1 % dietylpyrokarbonat). 

Det ekstraherte RNAets konsentrasjon og renhet beregnes ved å måle den optiske tettheten ved 260 nm og 280 nm. En 

alternativ metode kan være å benytte interne kontroller rettet mot virusgenomet, som omhandlet i nr. II.1.3. 

II.1.2.  Påvisning av ILAV med RT-PCR 

En rekke RT-PCR-metoder kan benyttes til amplifisering av ILAV-genomet. Det kan utføres totrinns RT-PCR, der 

RT- og PCR-reaksjonstrinnene gjennomføres i to separate rør. Det kan også utføres en ett-trinnsreaksjon, der to 

reaksjoner gjennomføres i ett rør. Ett-trinnsmetoden skal benyttes når det er mulig, ettersom risikoen for kryss-

kontaminering minimeres når innholdet ikke trenger å bli overført, og denne metoden anses for å være like følsom 

som totrinnsmetoden. 

Primerne og analysen som beskrives i dette nummer, dvs. primerparet ILA1 eller ILA2 som er rettet mot segment  

8, og som er funnet å være egnet til å påvise ILAV i utbrudd og i smittebærende fisk, skal benyttes. Reversprimeren 

ILA2 er ikke egnet for isolater fra Nord-Amerika, og i slike tilfeller skal et alternativt primersett benyttes. 

Foroverprimer (ILA1): 5′-GGCTATCTACCATGAACGAATC-3′. 

Reversprimer (ILA2): 5′-GCCAAGTGTAAGTAGCACTCC-3′. 

Sykluser: 1 syklus ved 50 °C i 30 minutter, 1 syklus ved 94 °C i 15 minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 30 sekunder, 

55 °C i 30 sekunder, 72 °C i 60 sekunder, 1 syklus ved 72 °C i 5 minutter. Produktstørrelse: 155 bp. 

PCR-resultatene kan variere ut fra forholdene analysen utføres under, dvs. det kan være behov for å optimalisere de 

termiske protokollene avhengig av hvilken termosykler som benyttes. Videre kan det forekomme falskt positive 

resultater på grunn av feil hybridisering av primere eller kontaminering på laboratoriet. I hver kjøring skal det inngå 

negative templatkontroller og positive kontroller. Andre RT-PCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet 

kan også benyttes. 

II.1.3.  Påvisning av ILAV med RT-qPCR 

Bruk av RT-qPCR kan øke spesifisiteten og trolig også følsomheten. Metoden kan utføres raskere fordi det ikke 

kreves gelelektroforese, samtidig som risikoen for krysskontaminering reduseres fordi det er mulig å beregne 

mengden genomisk virus-RNA i prøverøret. En ulempe ved RT-qPCR-analysen er at det ofte ikke er mulig å 

sekvensere amplifiserte produkter. Dersom det er tvil om det amplifiserte produktets spesifisitet, må det utføres en 

annen ILAV-spesifikk analyse for å kontrollere resultatet. 

Analysen beskrevet i dette nummer, som er en analyse rettet mot segment 8, skal benyttes. Denne analysen skal 

omfatte isolater fra Den europeiske union, Det europeiske frihandelsforbund og Nord-Amerika. Når det er mulig, skal 

ett-trinnsmetoden benyttes, ettersom en analyse der det benyttes ett rør minimerer risikoen for krysskontaminering. 

Foroverprimer: 5′- CTACACAGCAGGATGCAGATGT -3′. 

Reversprimer: 5′- CAGGATGCCGGAAGTCGAT -3′. 

Probe: 5′-FAM-CATCGTCGCTGCAGTTC – MGBNFQ-3′. 

I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller. Sykluser: 1 syklus ved 50 °C i  

30 minutter, 1 syklus ved 95 °C i 15 minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 15 sekunder, 60 °C i 60 sekunder (justeres ved 

behov). Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes.  
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II.1.4.  Sekvensering av amplifiserte PCR-produkter 

Foroverprimer (ILAs6-3F): 5′-ATGAGGGAGGTAGCATTGCA -3′. 

Reversprimer (ILAs6-2R): 5′-CATGCTTTCCAACCTGCTAGGA -3′. 

I hver kjøring skal det inngå negative templatkontroller og positive kontroller. Sykluser (ett-trinns RT-PCR): 1 syklus 

ved 50 °C i 30 minutter, 1 syklus ved 94 °C i 15 minutter, 40 sykluser ved 94 °C i 30 sekunder, 55 °C i 30 sekunder, 

72 °C i 60 sekunder, 1 syklus ved 72 °C i 5 minutter (justeres ved behov). Andre RT-PCR- eller RT-qPCR-versjoner 

med dokumentert tilsvarende effektivitet kan også benyttes. 

Alternativt kan følgende metode for sekvensering av HPR i segment 6 benyttes: 

Foroverprimer: 5′-GAC-CAG-ACA-AGC-TTA-GGT-AAC-ACA-GA-3′. 

Reversprimer: 5′-GAT-GGT-GGA-ATT-CTA-CCT-CTA-GAC-TTG-TA-3′. 

Produktstørrelse: 304 nt dersom HPR0. 

RT-PCR-analyser med tilsvarende følsomhet og spesifisitet som analysene beskrevet i dette nummer, kan også 

benyttes. 

Det amplifiserte RT-PCR-produktets renhet skal kontrolleres med gelelektroforese før sekvensering. Dersom det bare 

forekommer ett rent fragment, skal det renses direkte fra PCR-reaksjonen. Dersom det forekommer flere amplifiserte 

fragmenter, skal fragmentet av interesse renses ved hjelp av gelelektroforese. PCR-fragmentene skal renses for 

løsninger eller agarosegeler ved bruk av spinnkolonner med affinitet for PCR-fragmenter i henhold til produsentens 

anvisninger. 

Sekvensering skal utføres ved bruk av amplifiseringsprimere hos eksterne foretak spesialisert på sekvensering. 

Resultatene skal analyseres med søkeverktøyet BLAST, og sekvensene skal sammenlignes med andre kjente 

sekvenser i NCBIs (National Centre for Biotechnical Information i USA) database over nukleotider. 

Sekvenseringen må fjerne enhver tvil om et amplifisert RT-PCR-produkts spesifisitet. 

II.2.  Isolering av ILAV i cellekulturer 

II.2.1.  Tillaging av prøver 

Vevet kan oppbevares ved –80 °C. Vevet må bare fryses og tines én gang før det undersøkes. Med henblikk på 

overvåking og bekjempelse skal undersøkelsen utføres så raskt som mulig. 

Hver prøve (samleprøve med vev i transportløsning) homogeniseres fullstendig ved hjelp av en validert 

homogenisator, sentrifugeres ved 2 000–4 000 × g i 15 minutter ved 0–6 °C, og supernatanten filtreres (0,45 μm) og 

inkuberes med et like stort volum av en passende fortynnet blanding av antisera mot de stedegne serotypene av IPNV. 

Antiserumtiteren skal være minst 1:2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonstest. Blandingen inkuberes i én time ved 

15 °C. Dette utgjør inokulatet. 

Hensikten med å behandle alle inokulater med antiserum mot IPN-virus (et virus som i noen deler av Europa 

forekommer i 50 % av alle fiskeprøver), er å hindre at det utvikles en sykdomsframkallende effekt (CPE) forårsaket 

av IPN-virus i inokulerte cellekulturer. En slik behandling kan utføres for å redusere de virologiske undersøkelsenes 

varighet og antall tilfeller der forekomst av CPE vil kunne oppfattes som et mulig tegn på ILAV. Når prøvene 

stammer fra produksjonsenheter som anses for å være frie for IPN, kan behandling av inokulater med antiserum mot 

IPN-virus utelates. 

II.2.2.  Inokulering i cellekulturer 

Nyreceller fra atlanterhavslaks (ASK-celler) skal benyttes til primær isolering av ILAV. Andre cellelinjer med 

dokumentert effektivitet og følsomhet med tanke på isolering av ILAV kan benyttes, idet det tas hensyn til 

stammevariasjoner og forskjellige stammers evne til replikasjon i forskjellige cellelinjer. ASK-cellene synes å støtte 

isolering og vekst av hittil kjente virusisolater, så lenge det benyttes et lavt passasjenivå. Det kan oppstå en tydeligere 

sykdomsframkallende effekt i ASK-celler enn i andre mottakelige cellelinjer, f.eks. SHK-1 (Salmon head kidney-1).  



Nr. 84/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

ASK-celler (passasje 65 eller lavere) dyrkes i et L-15-medium som inneholder 10 % føtalt bovint serum, 2 % (vol/vol) 

200 mM L-glutamin og 0,08 % (vol/vol) 50 mM 2-merkaptoetanol i flerbrønnsplater. Antiserumbehandlet organsus-

pensjon inokuleres i unge, aktivt voksende cellekulturer slik at sluttfortynningen av vevsmaterialet i kulturmediet blir 

1:1 000. For hvert organ tilsettes en suspensjon av 40 μl inokulat i en brønn med 2 ml kulturmedium. For å redusere 

risikoen for krysskontaminering mest mulig skal det benyttes separate 12- eller 24-brønnsplater for prøver fra 

forskjellige oppdrettsanlegg. 

Én plate skal fungere som negativ kontroll og skal ikke inokuleres. En separat plate skal benyttes som positiv kontroll 

og inokuleres med et referanseisolat av ILAV på følgende måte: 100 μl av et stampreparat av ILAV (minimumstiter 

107 TCID50 ml–1 (50 % Tissue Culture Infective Dose) inokuleres i den første brønnen og blandes. Et volum av dette 

materialet overføres fra den første brønnen til den andre, slik at det oppnås en fortynning på 1:10, og blandes. Dette 

gjentas over hele platen slik at det oppnås seks tifoldige fortynninger. Stampreparater av ILAV kan oppbevares ved  

–80 °C i minst to år, men må benyttes innen tre dager etter tining. Krysskontaminering av testplatene med positivt 

kontrollmateriale må unngås. For å unngå denne risikoen må positive kontroller settes opp og håndteres atskilt fra 

testplatene. En følsomhetstest av ASK-celler mot ILAV-isolater hver sjette måned kan erstatte bruken av en positiv 

kontroll ved hver inokulering. 

Prøvene inkuberes ved 15 ± 2 °C i opptil 15 dager. Cellekulturene undersøkes med mikroskop med tanke på CPE to 

ganger, dvs. 5–7 og 12–14 dager etter inokulering. Dersom en samleprøve viser CPE, igangsettes framgangsmåtene 

for virusidentifisering umiddelbart i samsvar med nr. II.2.4. Dersom ingen CPE observeres innen dag 14, skal IFAT, 

hemadsorpsjon eller RT-PCR utføres. 

II.2.3.  Subkultivering 

Subkultivering utføres mellom dag 13 og 15. Cellekulturens supernatant tilsettes i brønner med friske, aktivt voksende 

celler i en egnet fortynning (1:10) i flerbrønnsplater, og inkuberes ved 14 ± 2 °C i opptil 18 dager. Cellekulturene skal 

undersøkes med mikroskop med tanke på CPE to ganger, dvs. 5–7 og 14–18 dager etter inokulering. Dersom en 

samleprøve viser CPE, igangsettes framgangsmåtene for virusidentifisering umiddelbart i samsvar med nr. II.2.4. 

Dersom ingen CPE observeres innen dag 14–18, utføres det en hemadsorpsjonstest eller RT-PCR. 

Dersom det oppstår cytotoksisitet i løpet av de første sju dagene av inkubasjonen, utføres subkultivering på dette 

stadiet, og cellene inkuberes i 14–18 dager og subkultiveres på nytt med ytterligere 14–18 dagers inkubasjon. Dersom 

det oppstår cytotoksisitet etter sju dager, utføres subkultivering én gang, og cellene inkuberes slik at den samlede 

inkubasjonstiden fra primærinokuleringen er på 28–36 dager. 

Dersom det oppstår bakteriell forurensning i primærkulturen, utføres testen på nytt med det vevshomogenatet som er 

oppbevart ved –80 °C. Før inokulering sentrifugeres vevshomogenatet ved 4 000 × g i 15–30 minutter ved 0–6 °C, og 

supernatanten filtreres ved 0,22 μm. Dersom det oppstår bakteriell forurensning under subkultivering, filtreres 

supernatanten ved 0,22 μm, inokuleres på friske celler og inkuberes i ytterligere 14–18 dager. 

II.2.4.  Virusidentifiseringstester 

Dersom det i noen av stadiene observeres CPE, eller dersom en hemadsorpsjonstest er positiv, utføres virusidentifise-

ring. De foretrukne metodene for identifisering av ILAV skal være RT-PCR i samsvar med nr. II.1 og immunfluore-

scens (IF) i samsvar med nr. II.2.6. Dersom det antas at andre virus kan forekomme, utføres supplerende virus-

identifiseringstester. Dersom nevnte tester ikke har ført til en sikker identifisering av viruset innen en uke, sendes 

supernatanten med tanke på umiddelbar identifisering til 

a)  Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for ILA eller 

b)  et nasjonalt referanselaboratorium eller EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer omhandlet i vedlegg VI til 

direktiv 2006/88/EF. 

II.2.5.  Hemadsorpsjon 

Ettersom replikasjon av ILAV i cellekulturer ikke alltid fører til CPE, skal det for hver brønn utføres en RT-PCR- 

eller en hemadsorpsjonstest i samsvar med dette nummer, eller en IF-test i samsvar med nr. II.2.6.  
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Cellekulturmediet fjernes fra hver brønn, herunder fra brønnene for positive og negative kontroller, og plasseres i 

merkede sterile rør. 500 μl av en 0,2 % (vol/vol) suspensjon av vaskede røde blodlegemer fra kanin eller hest, eller en 

0,05 % (vol/vol) suspensjon av vaskede røde blodlegemer fra regnbueørret eller atlanterhavslaks tilsettes i hver brønn 

og inkuberes ved romtemperatur i 45 minutter. De røde blodlegemene fjernes, og hver brønn vaskes to ganger med L-

15-medium. Hver brønn undersøkes med mikroskop. 

Klynger av røde blodlegemer festet til ASK-cellenes overflate er en indikasjon på en mulig infeksjon med et 

ortomyksovirus. Dersom en hemadsorpsjonstest er positiv, utføres det umiddelbart en virusidentifiseringstest i 

samsvar med nr. II.2.4. 

II.2.6.  Immunfluorescens (IF) 

ASK-celler (passasje 65 eller lavere) dyrkes i et L-15-medium som inneholder 10 % føtalt bovint serum, 2 % (vol/vol) 

200 mM L-glutamin og 0,08 % (vol/vol) 50 mM 2-merkaptoetanol i flerbrønnsplater, og benyttes ved en sammenflyt 

på over 50 %. Andre cellelinjer eller vekstmedier med dokumentert effektivitet kan også benyttes. 225 μl supernatant 

fra kulturen infisert med det antatte viruset tilsettes i hver av de to brønnene og blandes, deretter overføres 225 μl til 

ytterligere to brønner, dvs. en fortynning på 1:5. Ytterligere to brønner skal fungere som kontroller og skal ikke 

inokuleres. Prøver fra hvert sted på et oppdrettsanlegg behandles på separate plater, det samme skal viruskontrollen. 

Som viruskontroll skal det benyttes et referanseisolat av ILAV. 

Platene inkuberes ved 14 ± 2 °C og undersøkes med mikroskop i opptil sju dager. Dersom en tidlig CPE observeres, 

eller dersom ingen CPE observeres i løpet av sju dager, er neste trinn fiksering. Brønnene vaskes med fosfatbufret 

saltløsning (PBS) og fikseres ved inkubasjon med 80 % aceton i 20 minutter ved romtemperatur. Platene lufttørkes og 

farges umiddelbart eller oppbevares ved 0–6 °C i høyst 24 timer før farging. 

Replikatbrønner farges med en blanding av de monoklonale antistoffene (MAb) 3H6F8 og 1OC9F5 mot ILAV, eller 

andre monoklonale antistoffer med dokumentert effektivitet og spesifisitet, fortynnes i PBS og inkuberes ved 

37 ± 4 °C i 30 minutter. MAb fjernes, og platene vaskes tre ganger med 0,05 % Tween 20 i PBS. Anti-mus-IgG 

konjugert med fluoresceinisotiocyanat (FITC) fortynnet i PBS tilsettes i hver brønn og inkuberes ved 37 ± 4 °C i  

30 minutter. Fortynningene av de forskjellige partiene av MAb og FITC-konjugat skal optimaliseres på hvert labora-

torium. Antistoffene fjernes, og platene vaskes tre ganger med 0,05 % Tween 20 i PBS. 

Brønnene undersøkes umiddelbart med et invertert mikroskop konfigurert for fluorescensmikroskopi med et egnet 

filter for eksitasjon av FITC. Dersom det observeres fluorescerende celler, skal en test anses som positiv. For at en test 

skal være gyldig skal de positive kontrollene gi positivt resultat, og de negative kontrollene skal gi negativt resultat. 

II.3.  Undersøkelse av annet vev 

Metoden omhandlet i nr. II.2.6 kan benyttes på annet fiskevev, f.eks. lever, milt og hjerte, forutsatt at en rimelig 

mengde endotelceller, leukocytter eller lymfocytter kan plasseres på objektglasset. Fargemetoden skal være den 

samme for alt vev, selv om det for enkelte typer vev kan være å foretrekke å utelate farging med propidiumjodid og 

isteden benytte fasekontrastbelysning for å identifisere celletypene i avtrykket. 

II.4.  Histologi 

Parafininnstøpte snitt skjæres i 5 μm tynne skiver og farges med hematoksylin og eosin. 

Histologiske forandringer hos klinisk syk atlanterhavslaks varierer, men kan omfatte følgende: 

a)  Tallrike erytrocytter i sentralvenøs sinus og gjellenes lamellære kapillærer, der det også kan dannes tromber av 

erytrocytter. 

b)  Multifokale til sammenflytende petekkier eller nekrose av hepatocytter eller begge i en viss avstand fra de større 

blodkarene i leveren, multifokal akkumulering av erytrocytter i dilaterte leversinusoider.  
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c)  Akkumulering av erytrocytter i blodkar i tarmens lamina propria som etter hvert kan føre til blødning i lamina 

propria. 

d)  Miltens stroma utspilt på grunn av akkumulering av erytrocytter. 

e)  Svakt multifokal til omfattende diffus interstitiell blødning med tubulær nekrose i de blødende områdene, 

akkumulering av erytrocytter i renale glomeruli. 

f)  Erytrofagocytose i milt og sekundærblødning i lever og nyre. 

II.5.  Immunhistokjemi (IHK) 

Polyklonale antistoffer mot ILAV-nukleoprotein skal benyttes på parafinsnitt fra formalinfiksert vev. Organene som 

skal undersøkes, skal være mellomnyre og hjerte (overgangsområde, herunder alle tre kamre og klaffer). Mistanke 

basert på patologiske tegn kontrolleres med en positiv IHK. Histologiske snitt tillages i samsvar med standard-

metoder. 

1)  Tillaging av vevssnitt 

Vevet fikseres i nøytral fosfatbufret 10 % formalin i minst én dag, dehydreres i stigende konsentrasjoner av 

etanol, klares i xylen og innstøpes i parafin i henhold til standardprotokoller. Cirka 5 μm tykke snitt (for IHK 

plassert på poly-L-lysinbelagte objektglass) varmes opp ved 56–58 °C (høyst 60 °C) i 20 minutter, avvokses i 

xylen, rehydreres i fallende konsentrasjoner av etanol og farges med hematoksylin og eosin med henblikk på 

patomorfologi og IHK i samsvar med nr. 2. 

2)  Fargingsmetode for IHK 

All inkubasjon utføres ved romtemperatur i et risteapparat, med mindre annet er fastsatt i denne beslutning. 

a)  Antigengjenfinning foretas ved å koke snittene i 0,1 M sitratbuffer (pH 6,0) i 2 × 6 minutter etterfulgt av 

blokkering med 5 % fettfri tørrmelk og 2 % geiteserum i 50 mM TBS (TBS, Tris/HCl 50 mM, NaCl 150 mM, 

pH 7,6) i 20 minutter. 

b)  Deretter inkuberes snittene over natten med primærantistoff (monospesifikt kaninantistoff mot ILAV-

nukleoprotein) fortynnet i TBS med 1 % fettfri tørrmelk og vaskes deretter tre ganger i TBS med 0,1 % 

Tween 20. 

c)  Til påvisning av bundne antistoffer inkuberes snittene med alkalisk fosfatase-konjugerte antistoffer mot 

kanin-IgG i 60 minutter. Etter en siste vasking tilsettes Fast Red (1 mg ml–1) og naftol-AS-MX-fosfat (0,2 mg 

ml–1) med 1 mM levamisol i 0,1 M TBS (pH 8,2). La stå i 20 minutter. Deretter vaskes snittene i springvann 

før motfarging med Harris-hematoksylin og monteres i vandig monteringsmedium. ILAV-positive og ILAV-

negative vevssnitt skal inngå som kontroller i hvert oppsett. 

3)  Tolking av IHK-resultater 

IHK-resultatene tolkes som angitt i bokstav a) og b) som følger: 

a)  Kontrollsnittene anses som positive når det observeres en klart synlig rødfarging av cytoplasma og 

intranukleært i endotelcellene i endokardiets blodkar. Et testsnitt anses bare som positivt dersom endotel-

cellene har en slik tydelig, intranukleær rødfarging. 

b)  Kontrollsnittene anses som negative dersom det ikke forekommer noen betydelige fargereaksjoner. 

Ettersom den intranukleære plasseringen er spesifikk for ortomyksovirusets nukleoprotein i en fase av virus-

replikasjonen, men den samtidige cytoplasmiske fargingen ofte er dominerende, skal cytoplasmiske mønstre og 

andre fargingsmønstre uten intranukleær plassering anses som ikke-spesifikke eller usikre.  
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De sterkeste positive fargingsreaksjonene oppnås normalt i endotelceller fra hjerte og nyre. I svært omfattende 

hemoragiske lesjoner kan endotelfargingsreaksjonene være svake eller fraværende, trolig på grunn av lysis av 

infiserte endotelceller. 

DEL 4 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV 

INFEKSJON MED MARTEILIA REFRINGENS 

I. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for diagnostisering av infeksjon med Marteilia refringens 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde en helsestatus med hensyn til 

infeksjon med Marteilia refringens, som omhandlet i del 4 avsnitt I i vedlegg I, eller for å bekrefte eller utelukke 

forekomst av denne listeførte sykdommen i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF ved bruk av de 

diagnostiske metodene beskrevet i del 4 avsnitt II i vedlegg I, skal de detaljerte diagnostiske metodene og fram-

gangsmåtene beskrevet i nr. I.1, I.2 og I.3 i denne del benyttes. 

I.1.  Framgangsmåte for prøvetaking 

For å øke sjansene for å finne infiserte dyr, skal det prioriteres å ta prøver av individuelle bløtdyr med åpne skall eller 

nylig døde bløtdyr. 

Etter prøvetaking oppbevares østers eller blåskjell ved 4 °C eller kjølt på is i høyst 24 timer dersom prøvene omfatter 

bløtdyr med åpne skall, og i høyst 72 timer dersom dette ikke er tilfellet, i en plastpose påført en etikett med 

opplysninger om østersenes eller blåskjellenes art og opprinnelse. Bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr skal 

oppbevares atskilt fra andre bløtdyr. 

Et 3–5 mm tykt vevssnitt, herunder vev fra gjeller og hjerte, skal benyttes til histologisk diagnostisering av Marteilia 

refringens. En bit av fordøyelseskjertelen skal benyttes i enkelte tester, herunder avtrykk og polymerasekjedereaksjon 

(PCR). 

I.2.  Mikroskopiteknikker 

I.2.1.  Cytologi (avtrykkscytologi) 

Etter at vev fra fordøyelseskjertelen er tørket på absorberende papir, lages det en rekke avtrykk på et objektglass. 

Objektglassene lufttørkes, fikseres i metanol eller i absolutt etanol og farges ved hjelp av et kommersielt tilgjengelig 

blodfargingssett, f.eks. Diff-Quik®/Hemacolor®, i samsvar med produsentens anvisninger. Etter skylling i 

springvann og tørking monteres objektglassene med dekkglass ved hjelp av en egnet syntetisk harpiks. Objektglassene 

observeres først ved × 200 forstørrelse og deretter med immersjonsolje ved × 1 000 forstørrelse. 

Et positivt resultat skal være observasjon av celler i størrelser på opptil 30–40 μm. Cytoplasmaet farges basofilt, mens 

cellekjernen farges eosinofilt. Det observeres lyse haloer rundt store, sterkt fargede (lysbrytende) granulater og celler 

intracellulært i større celler. 

Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter. 

I.2.2.  Histologi 

Vevssnitt som omfatter gjeller, fordøyelseskjertel, kappe og gonade, fikseres i minst 24 timer i Davidsons 

fikseringsmiddel etterfulgt av normal behandling med henblikk på histologi med parafin og farging, f.eks. med 

hematoksylin og eosin. Observasjonene foretas ved stigende forstørrelse opp til × 1 000. 

Et positivt resultat skal være observasjon av celler med størrelser fra 4 til 40 μm. Tidlige stadier består av 

multinukleære celler som er sfæriske til avlange. Disse forekommer hovedsakelig i epitel fra spiserør og magesekk og 

noen ganger fra leppepalpene. Sporulering omfatter celledelinger inne i celler og finner sted i fordøyelseskjertelens 

tubuli og ducti. Lysbrytende granulater observeres under sporulering, men ikke i tidlige stadier. I sene faser av en 

infeksjon observeres det frie sporangier i mage-tarmkanalens lumen. Cytoplasmaet farges basofilt, mens cellekjernen 

farges eosinofilt. Granulatene kan ha mørk oransje til mørk rød farge. 

Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter.  
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I.3.  Molekylære teknikker 

I.3.1.  DNA-ekstraksjon 

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter. 

Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som vanligvis gir DNA av høy kvalitet, som er 

egnet for bruk sammen med PCR-protokollene, som beskrevet i nr. I.3.2. 

I.3.2.  Polymerasekjedereaksjon (PCR) 

Det er utarbeidet og publisert en rekke PCR-protokoller. 

Det skal benyttes PCR-primere rettet mot regionen ITS1 (internt transkribert spacer), ettersom de er i stand til bare å 

amplifisere M. refringens. 

PCR skal utføres i et volum på 50 μl. PCR-blandinger skal inneholde buffer (500 mM KCl, 100 mM Tris/HCl [pH 9,0 

ved 25 °C] og 1 % Triton® X-100), 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP-blanding, 1 μM forover- og reversprimere,  

0,02 enheter μl–1 Taq DNA-polymerase og 10–100 ng ekstrahert DNA. Etter denaturering av DNA ved 94 °C i  

5 minutter skal det kjøres 30 sykluser som følger: denaturering ved 94 °C i 1 minutt, hybridisering ved 55 °C i  

1 minutt og elongering ved 72 °C i 1 minutt per kilobasepar. Det utføres en siste elongering i 10 minutter ved 72 °C. 

Til påvisning av M. refringens utføres det PCR med primere rettet mot regionen ITS1 (5′-CCG-CAC-ACG-TTC-

TTC-ACT-CC-3′ og 5′-CTC-GCG-AGT-TTC-GAC-AGA-CG-3′). 

Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert eller plasmid-DNA, herunder målregionen. 

Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter og PCR-reagenser uten mål-DNA. 

Et positivt resultat er positiv PCR-amplifisering ved den forventede størrelsen (412 bp), idet alle negative kontroller 

skal være negative og alle positive kontroller skal være positive. 

I.3.3.  In situ-hybridisering (ISH) 

Det er utarbeidet og publisert en rekke ISH-protokoller. 

Proben rettet mot rRNA-genkompleksets SSU skal benyttes, ettersom den er blitt validert med tanke på histologi. 

Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24 timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt 

av normal behandling med henblikk på histologi med parafin. Snitt på 5 μm skjæres og plasseres på aminoalkyl-

silanbelagte objektglass, som deretter varmes i ovn over natten ved 40 °C. Snittene avvokses i xylenbad i 10 minutter. 

Dette trinnet gjentas én gang, deretter fjernes løsemidlet i to etterfølgende bad med absolutt etanol, hvert med  

10 minutters varighet. Deretter dehydreres snittene ved nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner. Snittene 

behandles med proteinase K (100 μg ml–1) i TE-buffer (Tris [50 mM], EDTA [10 mM]) ved 37 °C i 30 minutter. 

Objektglassene dehydreres ved nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner og lufttørkes. Snittene inkuberes med 

100 μl hybridiseringsbuffer (4 × SSC [Standard Saline Citrate], 50 % formamid, 1 × Denhardts løsning, 250 μg ml–1 

gjær-tRNA, 10 % dekstransulfat) inneholdende 10 ng (1 μl av PCR-reaktantene tillaget som beskrevet i nr. I.3.2 ved 

bruk av primerne CCG-GTG-CCA-GGT-ATA-TCT-CG og TTC-GGG-TGG-TCT-TGA-AAG-GC) av den digoksi-

geninmerkede proben. Snittene dekkes med in situ-dekkglass av plast og plasseres på en varmeblokk ved 95 °C i  

5 minutter. Deretter avkjøles objektglassene på is i 1 minutt før hybridisering over natten ved 42 °C i et fuktkammer. 

Snittene vaskes to ganger i 5 minutter i 2 × SSC ved romtemperatur, og én gang i 10 minutter i 0,4 × SSC ved 42 °C. 

Påvisningstrinnene utføres i henhold til produsentens anvisninger. Deretter skylles objektglassene i sterilt destillert 

vann (dH2O). Snittene motfarges med Bismarck Brown Yellow, skylles i dH2O og dekkglass monteres ved hjelp av et 

vandig monteringsmedium. 

Positive og negative kontroller skal være snitt fra henholdsvis kjente infiserte og kjente ikke-infiserte verter. 
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Et positive resultat vises ved lilla-svart merking av M. refringens-celler i kjente målvev, idet alle negative kontroller 

skal være negative og alle positive kontroller positive. 

I.3.4.  Sekvensering 

Sekvensering utføres som et av de siste trinnene for å bekrefte diagnosen. Målregioner er SSU rDNA og ITS1. 

II. Detaljerte diagnostiske metoder og framgangsmåter for overvåking og bekreftelse av infeksjon med Marteilia 

refringens 

Med hensyn til overvåkingsprogrammer og for å bekrefte forekomst av en infeksjon med Marteilia refringens eller for 

å utelukke mistanke om denne listeførte sykdommen, i samsvar med kravene fastsatt i del 4 avsnitt II i vedlegg I, skal 

de diagnostiske metodene og tilhørende framgangsmåter som skal benyttes, være i samsvar med retningslinjene 

fastsatt i tabell 4.1 som følger: 

Tabell 4.1 

Retningslinjer for bruk av diagnostiske metoder for overvåkingsprogrammer og for å bekrefte eller utelukke 

infeksjon med Marteilia refringens 

Metode Målrettet overvåking Sannsynlig diagnose Bekreftende diagnose 

Avtrykk av fordøyelseskjertel X X X eller 

Histopatologi X  X eller 

In situ-hybridisering   X og 

PCR X X X og 

Sekvensering   X 

DEL 5 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV 

INFEKSJON MED BONAMIA OSTREAE 

I. Framgangsmåter for diagnostisering av infeksjon med Bonamia ostreae 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse for å oppnå eller opprettholde en viss helsestatus med hensyn 

til Bonamia ostreae, som omhandlet i del 5 avsnitt I i vedlegg I, eller for å bekrefte eller utelukke forekomst av denne 

listeførte sykdommen i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF ved bruk av de diagnostiske 

metodene beskrevet i del 5 avsnitt II i vedlegg I, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene 

beskrevet i følgende nr. I.1, I.2 og I.3 benyttes. 

I.1.  Prøvetakingsprosess 

For å øke sjansene for å finne infiserte dyr, skal det prioriteres å ta prøver av individuelle bløtdyr med åpne skall eller 

nylig døde bløtdyr. 

Etter prøvetaking oppbevares østersene ved 4 °C eller kjølt på is i høyst 24 timer dersom prøvene omfatter bløtdyr 

med åpne skall, og i 72 timer dersom dette ikke er tilfellet, i en plastpose påført en etikett med opplysninger om 

østersenes art og opprinnelse. Bløtdyr med åpne skall eller nylig døde bløtdyr skal oppbevares atskilt fra andre 

bløtdyr. 

Et 3–5 mm tykt vevssnitt, herunder vev fra gjeller og hjerte, skal benyttes til histologisk diagnostisering av Bonamia 

ostreae. En bit av fordøyelseskjertelen skal benyttes i enkelte tester, herunder avtrykk og polymerasekjedereaksjon 

(PCR). 
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I.2.  Mikroskopiteknikker 

I.2.1.  Cytologi (avtrykkscytologi) 

Etter at vev fra gjeller eller hjerte er tørket på absorberende papir, lages det en rekke avtrykk på et objektglass. 

Objektglassene lufttørkes, fikseres i metanol eller i absolutt etanol og farges ved hjelp av et kommersielt tilgjengelig 

blodfargingssett, f.eks. Diff-Quik®/Hemacolor®, i samsvar med produsentens anvisninger. Etter skylling i 

springvann og tørking monteres objektglassene med dekkglass ved hjelp av en egnet syntetisk harpiks. Objektglassene 

observeres først ved × 200 forstørrelse og deretter med immersjonsolje ved × 1 000 forstørrelse. 

Et positivt resultat er forekomst av små sfæriske eller eggformede organismer (2–5 μm brede) i hemocytter. Parasitten 

kan imidlertid også forekomme ekstracellulært. Disse organismene har basofilt cytoplasma og eosinofil cellekjerne 

(fargene kan variere avhengig av hvilken farge som er benyttet), og ettersom de strykes ut på objektglasset, kan de 

virke bredere på avtrykk enn ved en histologisk undersøkelse. Multinukleære celler kan observeres. Teknikken er ikke 

artsspesifikk for parasitter. 

I.2.2.  Histologi 

Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24 timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt 

av normal behandling med henblikk på histologi med parafin og farging, f.eks. med hematoksylin og eosin. 

Observasjonene foretas ved stigende forstørrelse opp til × 1 000. 

Et positivt resultat skal være forekomst av parasitter som svært små celler med en bredde på 2–5 μm i hemocyttene, 

eller frie i bindevev eller sinus i gjelle-, tarm- og kappeepitel, noe som ofte er forbundet med en kraftig betennel-

sesreaksjon. For å unngå enhver tvil skal parasitten observeres inne i hemocytten med henblikk på en positiv 

diagnose. Teknikken er ikke artsspesifikk for parasitter. 

I.3.  Molekylære teknikker 

I.3.1.  DNA-ekstraksjon 

DNA skal ekstraheres i henhold til standardframgangsmåter. 

Det kan benyttes kommersielt tilgjengelige DNA-ekstraksjonssett som vanligvis gir DNA av høy kvalitet, som er 

egnet for bruk sammen med PCR-protokollene som beskrevet nedenfor. 

I.3.2.  Polymerasekjedereaksjon (PCR) 

Det er utarbeidet og publisert en rekke PCR-protokoller. 

To PCR-protokoller rettet mot SSU rDNA kan benyttes: 

a)  Den første er konvensjonell PCR som amplifiserer flere medlemmer av Haplosporidia, herunder Bonamia spp. 

Primerne, som betegnes Bo og Boas, er henholdsvis 5′-CAT-TTA-ATT-GGT-CGG-GCC-GC-3′ og 5′-CTG-ATC-

GTC-TTC-GAT-CCC-CC-3′ og amplifiserer et produkt på 300 bp. PCR-blandinger inneholder buffer (500 mM 

KCl, 100 mM Tris/HCl [pH 9,0 ved 25 °C] og 1 % Triton® X-100), 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP-blanding,  

1 μM forover- og reversprimere, 0,02 enheter μl–1 Taq DNA-polymerase og 0,2 ng μl–1 av DNA-templatet i et 

samlet volum på 50 μl. Prøvene denatureres i en termosykler i 5 minutter ved 94 °C etterfulgt av 30 sykluser 

(94 °C i 1 minutt, 55 °C i 1 minutt, 72 °C i 1 minutt), deretter foretas en siste elongering i 10 minutter ved 72 °C. 

Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert eller plasmid-DNA, herunder 

målregionen. 

Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter og PCR-reagenser uten mål-DNA. 

Et positivt resultat er positiv PCR-amplifisering ved den forventede størrelsen (dvs. 300 bp), idet alle negative 

kontroller skal være negative og alle positive kontroller skal være positive.  
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b)  Den andre PCR-protokollen er en sanntids-PCR-analyse med SYBR® Green. Den muliggjør spesifikk påvisning 

av B. ostreae (som beskrevet nedenfor), og kan kombineres med en sanntids-PCR-analyse med SYBR® Green 

som muliggjør spesifikk påvisning av B. exitiosa (Ramilo et al. 2013). 

Primerne BOSTRE-F (5′- TTACGTCCCTGCCCTTTGTA-3′) og BOSTRE-R (5′- TCGCGGTTGAATTT-

TATCGT-3′) amplifiserer et produkt på 208 bp. PCR-blandinger inneholder SYBR® Green Master Mix (1X),  

0,3 μM forover- og reversprimere og 200 ng ekstrahert DNA. Prøvene skal denatureres i et sanntids-

påvisningssystem i 10 minutter ved 95 °C etterfulgt av 35 sykluser (95 °C i 30 sekunder, 55 °C i 45 sekunder og 

72 °C i 1 minutt). Smeltekurven analyseres ved å øke temperaturen fra 55 °C til 95 °C i trinn på 0,5 °C/s og ved å 

registrere fluorescens ved hver temperaturendring. 

Positive kontroller skal bestå av genomisk DNA fra en svært infisert vert eller plasmid-DNA, herunder 

målregionen. 

Negative kontroller skal bestå av genomisk DNA fra ikke-infiserte verter og PCR-reagenser uten mål-DNA. 

Et positivt resultat skal være positiv PCR-amplifisering med en unik maksimal smeltetemperatur (78,25 ± 0,25 °C 

under forholdene publisert av Ramilo et al. 2013), idet alle negative kontroller skal være negative og alle positive 

kontroller skal være positive. 

I.3.3. In situ-hybridisering (ISH) 

Det er utarbeidet og publisert en rekke ISH-protokoller. 

Det skal benyttes en probe rettet mot rDNA-genkompleksets SSU, selv om det er vist at den kan kryssreagere med 

enkelte andre medlemmer av familien Haplosporidia. 

Vevssnitt som omfatter gjeller og fordøyelseskjertel, fikseres i minst 24 timer i Davidsons fikseringsmiddel etterfulgt 

av normal behandling med henblikk på histologi med parafin. Snitt på 5 μm skjæres og plasseres på aminoalkyl-

silanbelagte objektglass, som deretter varmes i ovn over natten ved 40 °C. Snittene avvokses i xylenbad i 10 minutter. 

Dette trinnet gjentas én gang, deretter fjernes løsemidlet i to etterfølgende bad med absolutt etanol, hvert med  

10 minutters varighet. Deretter dehydreres snittene ved nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner. Snittene 

behandles med proteinase K (100 μg ml–1) i TE-buffer (Tris [50 mM], EDTA [10 mM]) ved 37 °C i 30 minutter. 

Objektglassene dehydreres ved nedsenking i etanol i stigende konsentrasjoner og lufttørkes. Snittene inkuberes med 

100 μl hybridiseringsbuffer (4 × SSC [Standard Saline Citrate], 50 % formamid, 1 × Denhardts løsning, 250 μg ml–1 

gjær-tRNA, 10 % dekstransulfat) inneholdende 20 ng (2 μl av PCR-reaksjonen tillaget som beskrevet i nr. I.3.2 ved 

bruk av primerne Bo og Boas) av den digoksigeninmerkede proben. Snittene dekkes med in situ-dekkglass av plast og 

plasseres på en varmeblokk ved 95 °C i 5 minutter. Deretter avkjøles objektglassene på is i 1 minutt før hybridisering 

over natten ved 42 °C i et fuktkammer. Snittene vaskes to ganger i 5 minutter i 2 × SSC ved romtemperatur, og én 

gang i 10 minutter i 0,4 × SSC ved 42 °C. Påvisningstrinnene skal utføres i henhold til produsentens anvisninger. 

Deretter skylles objektglassene i sterilt destillert vann (dH2O). Snittene motfarges med Bismarck Brown Yellow, 

skylles i dH2O og dekkglass monteres ved hjelp av et vandig monteringsmedium. 

Positive og negative kontroller skal være snitt fra henholdsvis kjente infiserte og kjente ikke-infiserte verter. 

Et positivt resultat skal svare til de merkede parasittene inne i hemocyttene, idet alle negative kontroller skal være 

negative og alle positive kontroller skal være positive. 

I.3.4.  Sekvensering 

Sekvensering utføres som et av de siste trinnene for å bekrefte diagnosen. Målregioner er SSU rDNA og ITS1. 
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II. Framgangsmåter for overvåking og bekreftelse av infeksjon med Bonamia ostreae 

Med henblikk på overvåking og for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om infeksjon med Bonamia 

ostreae i samsvar med kravene fastsatt i del 5 avsnitt II i vedlegg I skal de diagnostiske metodene og tilhørende 

framgangsmåter som skal benyttes, være i samsvar med retningslinjene fastsatt i tabell 5.1 som følger: 

Tabell 5.1 

Retningslinjer for bruk av diagnostiske metoder for overvåkingsprogrammer og for å bekrefte eller utelukke 

infeksjon med Bonamia ostreae 

Metode Målrettet overvåking Sannsynlig diagnose Bekreftende diagnose 

Avtrykk av hjerte eller gjeller X X X eller 

Histopatologi X  X eller 

In situ-hybridisering   X og 

PCR X X X og 

Sekvensering   X 

DEL 6 

DETALJERTE DIAGNOSTISKE METODER OG FRAMGANGSMÅTER FOR OVERVÅKING OG BEKREFTELSE AV 

HVITFLEKKSYKDOM (WSD) 

1. Diagnostiske framgangsmåter for påvisning av hvitflekksyndromvirus (WSSV) 

Når det utføres prøvetaking og laboratorieundersøkelse med henblikk på overvåkings- og utryddelsesprogrammene 

omhandlet i del 6 avsnitt I i vedlegg I, og for å bekrefte forekomst av eller utelukke mistanke om infeksjon med 

WSSV i samsvar med artikkel 57 bokstav b) i direktiv 2006/88/EF ved bruk av de diagnostiske metodene beskrevet i 

del 6 avsnitt II i vedlegg I, skal de detaljerte diagnostiske metodene og framgangsmåtene beskrevet i nr. 2–7 i denne 

del benyttes. 

Metodene og framgangsmåtene beskrevet i denne del av vedlegg II er tilpasset etter den ISO 17025-akkrediterte testen 

som benyttes på Den europeiske unions referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer. Alternative metoder, der det 

benyttes tilsvarende sett produsert av andre produsenter og tilsvarende forhold, som gir tilsvarende følsomhet og 

spesifisitet som dem som er beskrevet i denne del, kan benyttes. Det PCR-amplifiserte produktet skal under alle 

omstendigheter sekvenseres for å bekrefte WSSV. 

2. Prøvetakingsprosess 

Vev (pleopoder og gjeller) som inneholder WSSV fra krepsdyr, kan oppbevares i etanol, RNAlater eller 

hurtiginnfryses ved –80 °C. Følgende trinn skal utføres for å identifisere WSSV fra vevsprøver: homogenisering av 

vevet, ekstraksjon av DNA, spesifikk amplifisering av DNA fra WSSV ved bruk av PCR, visualisering av det 

amplifiserte produktet på en gel, rensing av DNA og sekvensering for å bekrefte det sykdomsframkallende virusets 

identitet. 

3. Vevshomogenisering 

Oppkutting av vevet og tillaging av et homogenat i en egnet buffer skal utføres ved bruk av FastPrep homogenisator 

og Lysing Matrix A-rør (MP Biomedicals). Vevet veies, plasseres i Lysing Matrix A-rør, fortynnes 1:10 w/v eller i 

henhold til produsentens anvisninger i en egnet buffer (G2 og 10 μl proteinase K til bruk med DNA Tissue kit 

[Qiagen]) og homogeniseres med FastPrep-24 homogenisator i 2 minutter. Homogeniserte prøver inkuberes ved 56 °C 

i minst 4 timer eller over natten. Prøvene vortekseres, sentrifugeres ved 9 000 rpm i 2 minutter, og 50 μl supernatant 

eller et volum tilsvarende 5 mg vev (vevsvekten som er optimal for ekstraksjonssettet), tilsettes i et prøverør for 

DNA-ekstraksjon og fylles med G2-buffer opp til 200 μl.  
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4. DNA-ekstraksjon 

Totalt DNA skal ekstraheres ved hjelp av et DNA-ekstraksjonssett for vev og EZ1 Advanced XL Biorobot (Qiagen) i 

henhold til produsentens anvisninger. En ekstraksjonskontroll (DNA fra kalvebrissel) og en negativ kontroll (G2-

buffer) skal kjøres med hvert parti med prøver. DNA elueres i et volum på 50 μl. For å sikre en vellykket ekstraksjon 

bestemmes DNA-konsentrasjonen for alle prøver og kontroller ved hjelp av en Nano Drop-maskin. Ekstrahert DNA 

fryses ved –20 °C dersom det ikke skal benyttes med det samme. 

5. Polymerasekjedereaksjon (PCR) for WSSV 

Metoden som skal benyttes til å påvise WSSV, skal være protokollen for påvisning av WSSV ved hjelp av flettet PCR 

som beskrives i følgende ledd, og som amplifiserer 18s rRNA-genets 1 447 bp- og 848 bp-amplikon i henholdsvis 

første og andre PCR-runde. 

Den første PCR-reaksjonsrunden utføres i et volum på 50 μl som inneholder sluttkonsentrasjoner på 1 × GoTaq 

Buffer (Promega), 5 mM MgCl2, 1 pmol/μl WSSV 146 F1-primer, 1 pmol/μl WSSV 146 R1-primer (tabell 1), 

0,25 mM dNTPs, 1,25U Taq-polymerase og 2,5 μl DNA. Hver prøve kjøres i duplikat sammen med en negativ 

ekstraksjonskontroll, en negativ PCR-kontroll (tilsatt 2,5 μl H2O istedenfor DNA) og en positiv kontroll. Den positive 

kontrollen skal være fortynnet WSSV-plasmid som er framstilt og validert for intern bruk (fås fra EURL). 

Den andre PCR-reaksjonsrunden skal utføres på samme måte som første runde, men ved bruk av primersettet WSSV 

146 F2/R2 og med ytterligere en positiv kontroll for å kontrollere at dette trinnet i PCR har fungert. 

Primer Sekvens 

WSSV 146 F1 ACTACTAACTTCAGCCTATCTAG 

WSSV 146 R1 TAATGCGGGTGTAATGTTCTTACGA 

WSSV 146 F2 GTAACTGCCCCTTCCATCTCCA 

WSSV 146 R2 TACGGCAGCTGCTGCACCTTGT 

Både første og andre PCR-runde skal utføres ved hjelp av følgende sykluser på en DNA Engine Tetrad 2 Peltier 

termosykler (eller tilsvarende): En første denaturering ved 94 °C i 2 minutter etterfulgt av 94 °C i 30 sekunder, 62 °C i 

30 sekunder, 72 °C i 30 sekunder gjentatt i 30 sykluser, et elongeringstrinn ved 72 °C i 2 minutter, deretter holdes 

reaksjonen ved 4 °C. 

6. Gelelektroforese 

Amplifiserte PCR-produkter fra både første og andre PCR-runde visualiseres på 2 % agarosegel med TAE-buffer.  

15 μl av hver prøve kjøres ved 120 V i cirka 20 minutter og undersøkes under UV-lys. Positive prøver vil gi et bånd 

på 1 447 bp i første PCR-runde og 848 bp i andre PCR-runde. Prøver av denne størrelsen skjæres ut og plasseres i et 

1,5 ml mikrosentrifugerør. DNA i gelbitene renses med Promega Wizard® SV Gel og PCR Clean-Up System i 

henhold til produsentens anvisninger. DNA-konsentrasjonen anslås ved hjelp av en Nano Drop-maskin. Renset DNA 

fryses ved –20 °C dersom det ikke skal benyttes med det samme. 

7. Sekvensering av PCR-produkter 

DNA sekvenseres med Big Dye Terminator Kit v3,1 (Applied Biosystems). Det samlede volumet i hver reaksjon er 

20 μl, idet sluttkonsentrasjonene er 1 × Big Dye Terminator, 1 × sekvenseringsbuffer, 10 pmol/μl forover- eller  

reversprimer og 10 μl renset DNA (fortynnet til cirka 10 ng/μl) som kjøres ved bruk av følgende sykluser på en DNA 

Engine Tetrad 2 Peltier termosykler (eller tilsvarende): 94 °C i 30 sekunder etterfulgt av 96 °C i 10 sekunder, 50 °C i 

10 sekunder og 60 °C i 4 minutter, idet de siste tre trinnene gjentas 30 ganger.  
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PCR-produktene utfelles ved hjelp av en natriumacetatmetode der 20 μl DNA tilsettes i 10 μl NaAc, 70 μl H2O og 

250 μl etanol, vortekseres og sentrifugeres ved 13 000 rpm i 20 minutter, supernatanten fjernes og pelleten vaskes 

med 200 μl absolutt etanol og sentrifugeres ved 13 000 rpm i 5 minutter. Pelleten tørkes i 5 minutter ved 37 °C. 25 μl 

Hi-Di-formamid tilsettes i pelletene, varmes opp til 95 °C i 2 minutter og vortekseres grundig. Prøvene skal 

sekvenseres ved hjelp av ABI3130xl Avant Genetic Analyzer i henhold til produsentens anvisninger. Sekvenserings-

resultatene skal analyseres med programvaren Sequencher, og sekvensene skal sammenlignes med sekvensene i 

NCBIs database ved hjelp av BLAST-funksjonen. 

 __________  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/139 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2278 

av 4. desember 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske deltstatene Bremens, Hessens og 

Niedersachsens status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

[meddelt under nummer K(2015) 8462](*) 

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) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen, herunder kravet om at storfe under 

transport skal ledsages av et helsesertifikat i samsvar med modell 1 i vedlegg F til direktivet («modell 1»). I artikkel 9 i 

direktivet er det fastsatt at en medlemsstat som har et obligatorisk, nasjonalt program for bekjempelse av infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. 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 infeksiøs bovin rhinotrakeitt, 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 bovint herpesvirus 

type 1 (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. 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. I artikkel 2 og 3 i vedtak 2004/558/EF angis også 

de opplysningene som skal settes inn i modell 1, med hensyn til henvisningene til nevnte vedtak. 

4) Direktiv 64/432/EØF, medregnet modell 1, ble endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU(3). 

Henvisningene til modell 1 i artikkel 2 og 3 i vedtak 2004/558/EF bør følgelig endres. 

5) På det nåværende tidspunkt er de tyske delstatene Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland og Schleswig-Holstein oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF. 

6) Tyskland har framlagt bevis for Kommisjonen for at delstatene Bremen, Hessen og Niedersachsen kan anses som fri for 

BHV1, og for at tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF skal gjelde for dem. 

7) Etter vurdering av bevisene som Tyskland har framlagt, bør delstatene Bremen, Hessen og Niedersachsen 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 dem. Vedlegg I og II til 

vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 8.12.2015, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 

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). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU av 13. november 2014 om endring av vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF når 

det gjelder formatet for helsesertifikatene for handel innenfor Unionen med storfe og svin samt ytterligere helsekrav med hensyn til trikiner 

hos tamsvin ved handel innenfor Unionen (EUT L 330 av 15.11.2014, s. 50). 
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8) Vedtak 2004/558/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. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2004/558/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nr. 4 lyde: 

«4.  I nr. II.3.3 i avsnitt C i det helsesertifikatet som er vist i modell 1 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, som ledsager 

storfe som omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, skal relevant artikkel, nummer og punkt i dette vedtak angis i de aktuelle 

feltene som skal fylles ut i nevnte nummer.» 

2)  I artikkel 3 skal nr. 3 lyde: 

«3.  I nr. II.3.3 i avsnitt C i det helsesertifikatet som er vist i modell 1 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, som ledsager 

storfe som omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, skal relevant artikkel, nummer og punkt i dette vedtak angis i de aktuelle 

feltene som skal fylles ut i nevnte nummer.» 

3)  Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. desember 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 

Den tsjekkiske republikk Alle regioner 

Tyskland Delstatene 

Hamburg 

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 

Bremen 

Hessen 

Niedersachsen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Italia Regionen Valle d’Aosta 

Den autonome provinsen Bolzano 

Østerrike Alle regioner 

Finland Alle regioner 

Sverige Alle regioner 

 



Nr. 84/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2304 

av 10. desember 2015 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen:  

Adisseo 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 

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Talaromyces versatilis sp. 

nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Søknaden inneholdt de opplysninger og 

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

3) Nevnte søknad gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxy-

lanase (EC 3.2.1.8) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle utbredte og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring ment til egglegging eller avl. 

4) Bruk av preparatet ble ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/661(2) godkjent for ti år for 

oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 28. april 2015(3) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av 

Talaromyces versatilis IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det kan forbedre 

forholdet mellom fôrinntak og vektøkning hos oppfôringskalkuner betydelig. Denne konklusjonen utvides også til 

avlskalkuner. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet også rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 11.12.2015, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/661 av 28. april 2015 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. SM 26702 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) (EUT L 110 av 29.4.2015, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014; 13(5):4106. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelsesforbed-

rende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a22 Adisseo 

France 

S.A.S. 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

og 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

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

og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) 

framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI 

CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. 

DSM 26702 med en aktivitet på minst: 

– fast form: endo-1,4-betaxylanase 22 000 VU 

(1)/g og endo-1,3(4)-betaglukanase  

15 200 VU/g, 

– flytende form: endo-1,4-betaxylanase-

aktivitet på 5 500 VU/ml og endo-1,3(4)-

betaglukanase 3 800 VU/ml. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) og endo-

1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 

og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til endo-

1,4-betaxylanase: 

– viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,4-

betaxylanase på det xylanholdige substratet 

(hvetearabinoxylan) 

Oppfôrings-

kalkuner 

Avlskalkuner 

— Endo-1,4-

betaxylanase 

1 100 VU 

Endo-1,3(4)-

betaglukanas

e 760 VU 

— 1.  I bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis 

lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Sikkerhet: Bruk 

åndedrettsvern, briller 

og hansker ved 

håndtering. 

31. desember 

2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av aktiviteten til 

endo-1,3(4)-betaglukanase: 

– viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-

1,3(4)-betaglukanase på glukansubstratet 

byggbetaglukan ved pH = 5,5 og 30 °C. 

      

(1) 1 VU (viskosimetrienhet) er mengden enzym som hydrolyserer substratet (henholdsvis byggbetaglukan og hvetearabinoxylan), og som reduserer løsningens viskositet, for å gi en endring i relativ fluiditet på  

1 (dimensjonsløs enhet) / min. ved 30 °C og pH 5,5. 

(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 GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2305 

av 10. desember 2015 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IM SD142) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og avvente smågriser, og om endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF) 

nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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) Preparatet av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (tidligere 

Trichoderma longibrachiatum), heretter omtalt som «preparatet angitt i vedlegget», ble godkjent uten tidsbegrensning i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2148/2004(3) og for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007(4). Preparatet 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av preparatet av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD142) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og til avvente smågriser. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt 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 (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

17. april 2013(5) og 10. mars 2015(6) med at preparatet av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte 

også med at bruk av preparatet kan være virkningsfullt hos oppfôringskyllinger og avvente smågriser. Myndigheten anså 

videre at konklusjonene om virkning kan overføres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring. Den anser ikke at det er 

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

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

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset  

(IM SD142) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 1520/2007 bør derfor endres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 11.12.2015, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 9. 

(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 (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstof-

fer, og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 370 av 17.12.2004, s. 24). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007 av 19. desember 2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT  

L 335 av 20.12.2007, s. 17). 

(5) EFSA Journal 2013; 11(7):3207. 

(6) EFSA Journal 2015; 13(3):4054. 

2018/EØS/84/09 
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7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, er det 

hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode for å gjøre berørte parter i stand til å forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2148/2004 utgår posten om E 1616, endo-1,4-betaglukanase. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 

I forordning (EF) nr. 1520/2007 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 5 oppheves. 

2)  Vedlegg V oppheves. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 30. juni 2016 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 31. desember 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

  

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a1616 Huvepharma 

NV 

Endo-1,4-

betaglu-

kanase 

EC 3.2.1.4 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 

3.2.1.4) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IM SD 142) med en 

aktivitet på minst 2 000 EPU(1)/g (fast og 

flytende form). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt 

av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD142). 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av endo-1,4-betaglukanase i 

tilsetningsstoff i fôrvarer og premikser: 

– kolorimetrisk metode basert på mengdebe-

stemmelse av vannløselige, fargede 

fragmenter (azurin) som oppstår når 1,4-

betaglukanase virker på cellulose kryss-

bundet med azurin. 

Oppfôrings-

kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring 

— 500 CU — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, briller og hansker ved 

håndtering. 

3. For bruk til avvente smågriser 

på opptil ca. 35 kg. 

31. desember 

2025 

Avvente 

smågriser 

350 CU  

(1) 1 CU er den mengden enzym som frigjør 0,128 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra byggbetaglukan per minutt ved pH 4,5 og 30 °C. 

(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 GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2306 

av 10. desember 2015 

om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og 

hunder(*) 

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) L-cysteinhydrokloridmonohydrat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad 

om ny vurdering av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder. Søkeren 

anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt 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») konkluderte i sin uttalelse av 10. oktober 

2013(3) med at L-cysteinhydrokloridmonohydrat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at L-cystin og L-cysteinhydroklorid er 

aromastoffer som er godkjent for bruk i næringsmidler der virkningen er påvist selv om det ikke er klargjort at  

L-cysteinhydrokloridmonohydrat brukes i fôr til kjæledyr på samme måte som i næringsmidler. Etter å ha vurdert 

dokumentasjonen framlagt av søkeren, konkluderte Myndigheten også med at virkningen av L-cysteinhydro-

kloridmonohydrat når det gjelder sluttkonsentrasjonen i fôr, ikke kan vurderes. Imidlertid påpekte Myndigheten også at 

ettersom dette tilsetningsstoffet er godkjent for næringsmidler, der funksjonen i fôr er den samme som for 

næringsmidler, er det ikke behov for noen ytterligere dokumentasjon av virkningen. Etter å ha vurdert ytterligere 

dokumentasjon inngitt av søkeren, konkluderte Kommisjonen med at selv om L-cysteinhydrokloridmonohydrat relaterer 

til en annen kjemisk struktur med hensyn til L-cystin og L-cysteinhydroklorid, endrer ikke det faktum at 

tilsetningsstoffet er et monohydrat, stoffets virkning. Kommisjonen konkluderte også med at de mengdene som brukes 

for dette tilsetningsstoffet, er høyere enn de normale og høyeste bruksmengdene som er rapportert i næringsmidler for 

ulike typer produkter, og at stoffets virkning derfor er tilstrekkelig dokumentert. 

5) Myndigheten konkluderte med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes hensikts-

messige vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet også rapporten om analysemetoder for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av L-cysteinhydrokloridmonohydrat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av L-cysteinhydrokloridmonohydrat bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 11.12.2015, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 9. 

(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 2013;11(10):3437 

2018/EØS/84/10 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 30. juni 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 31. desember 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 31. desember 2017 

i samsvar med reglene som gjaldt før 31. desember 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, 10. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aromastoffer. 

2b920 — L-cystein-

hydroklorid-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

C3H7O2.2H2O 

CAS-nr.: 7048-04-6 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat, fast 

form, framstilt ved hydrolyse av keratin fra 

fuglefjær 

Renhet: minst 98,5 % 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av L-cystein-

hydrokloridmonohydrat i tilsetningsstoffer 

i fôrvarer: titrering, Den europeiske 

farmakopé (Ph. Eur. 6.0, metode 

01/2008:0895) 

Til mengdebestemmelse av cyst(e)in 

(herunder L-cysteinhydrokloridmono-

hydrat) i premikser og fôrvarer: ionebytter-

kromatografi med postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning: Kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 152/2009(2) 

(vedlegg III del F) 

Katter og 

hunder 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis følgende: 

– lagringsvilkår, 

– supplering med L-cystein-

hydrokloridmonohydrat av-

henger av katters og hunders 

behov for svovelholdige 

aminosyrer og innholdet  

av andre svovelholdige 

aminosyrer i rasjonen. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker ved håndtering. 

31. desember 

2025 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2307 

av 10. desember 2015 

om godkjenning av menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 K ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av vitamin K3 i form av menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt 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») konkluderte i sin uttalelse av 16. januar 2014(3) 

med at menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

5) Myndigheten konkluderte også med at menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt er effektive kilder til 

vitamin K, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne forutsatt at det treffes hensiktsmessige vernetiltak. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også 

rapporten om analysemetoder for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av menadionnatriumbisulfitt og menadionniko-

tinamidbisulfitt bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Selv om søkeren trakk sin søknad om bruk av menadionnatriumbisulfitt i drikkevann, kan dette tilsetningsstoffet brukes 

i fôrblandinger som senere tilføres gjennom vann. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av menadionnatriumbisulfitt og 

menadionnikotinamidbisulfitt må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte 

parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 326 av 11.12.2015, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 9. 

(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):3532. 

2018/EØS/84/11 2018/EØS/84/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1.  Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 30. juni 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 31. desember 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 31. desember 

2016 i samsvar med reglene som gjaldt før 31. desember 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 31. desember 

2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 31. desember 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 

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. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a710 — «Menadion-

natrium- 

bisulfitt» 

eller 

«vitamin 

K3» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Menadionnatriumbisulfitt 

Krom ≤ 45 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Menadionnatriumbisulfitt 

C11H9O5.2H2O 

CAS-nr.: 6147-37-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhetsgrad: min. 96 % 

menadionnatriumbisulfitt, som tilsvarer 

min. 50 % menadion. 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av menadionnatrium-

bisulfitt i tilsetningsstoffet: spektrofoto-

metrisk metode med detektor for synlig 

lys ved 635 nm (VDLUFA -Bd.III 

13.7.1). 

— Til bestemmelse av menadionnatrium-

bisulfitt i premikser og fôrvarer: 

normalfaset 

høytrykksvæskekromatograf kombinert 

med UV-detektor (dekret 29/04/2010, 

italienske Gazetta Ufficiale 

nr. 120 25.5.2010). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr 

som en premiks. 

2.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkår 

for lagring og stabilitet. 

3.  Dersom mengden av tilsetnings-

stoffet er merket, gjelder følgende: 

1 mg vitamin K3 = 1 mg menadion 

= 2 mg menadionnatriumbisulfitt. 

4.  Hensiktsmessige tiltak skal treffes 

for å unngå kromutslipp til luft og 

eksponering ved innånding eller 

gjennom huden. Dersom nevnte 

tiltak ikke er teknisk mulige eller 

tilstrekkelige, skal vernetiltak 

treffes i henhold til nasjonale regler 

for gjennomføringen av EUs regel-

verk for helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder rådsdirektiv 

89/391/EØF(2), 89/656/EØF(3), 

92/85/EØF(4) og 98/24/EF(5) samt 

europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/37/EF(6). 

31. desember 

2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5.  Egnede vernehansker, åndedretts- 

og øyevern skal brukes ved håndte-

ring, i samsvar med rådsdirektiv 

89/686/EØF(7). 

 

3a711 — «Menadion-

nikotinamid

-bisulfitt» 

eller 

«vitamin 

K3» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Menadionnikotinamidbisulfitt 

Krom ≤ 142 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Menadionnikotinamidbisulfitt 

C11H9O5S·C6H7N2O 

CAS-nr.: 73581-79-0 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhetsgrad: minst 96 % 

menadionnikotinamidbisulfitt, som tilsvarer 

minst 43,9 % menadion og minst 31,2 % 

nikotinamid 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av menadionnikotinamid-

bisulfitt i tilsetningsstoffet: spektrofoto-

metrisk metode med detektor for synlig lys 

ved 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr 

som en premiks. 

2.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkår 

for lagring og stabilitet. 

3.  Dersom mengden av tilsetnings-

stoffet er merket, gjelder følgende: 

1 mg vitamin K3 = 1 mg menadion 

= 2,27 mg menadionnikotinamid-

bisulfitt. 

4.  Hensiktsmessige tiltak skal treffes 

for å unngå kromutslipp til luft og 

eksponering ved innånding eller 

gjennom huden. Dersom nevnte 

tiltak ikke er teknisk mulige eller 

tilstrekkelige, skal vernetiltak 

treffes i henhold til nasjonale regler 

for gjennomføringen av EUs 

regelverk for helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, herunder direktiv 

89/391/EØF, 89/656/EØF, 92/85/ 

EØF, 98/24/EF og 2004/37/EF. 

31. desember 

2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Til bestemmelse av menadionniko-

tinamidbisulfitt i premikser og fôrvarer: 

normalfaset høytrykksvæskekromatograf 

kombinert med UV-detektor (dekret 

29/04/2010, italienske Gazetta Ufficiale 

nr. 120 av 25.5.2010). 

    5.  Egnede vernehansker, åndedretts- 

og øyevern skal brukes ved håndte-

ring, i samsvar med direktiv 

89/686/EØF. 

 

(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 

(2) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen (EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 89/656/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av personlig verneutstyr i arbeidet (EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18). 

(4) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (EFT L 348 av 

28.11.1992, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (EUT L 158 av 30.4.2004, p. 50). 

(7) Rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18). 

 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/157 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2382 

av 17. desember 2015 

om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

(CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Kerry Ingredients and Flavours)(*) 

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 alfa-

galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 

3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i 

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

3) Nevnte søknad gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av alfa-galaktosidase 

(EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 120604) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging. 

4) Bruk av preparatet av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-

1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) ble godkjent for et tidsrom på ti år for 

oppfôringskyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012(2) og for livkyllinger samt mindre 

utbredte fjørfearter til oppfôring ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365/2013(3). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 28. april 2015(4) 

med at preparatet av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at preparatet kan forbedre eggenes vekt hos 

verpehøner. Ettersom preparatets virkemåte kan anses for å være den samme, kan denne konklusjonen overføres til 

mindre utbredte fjørfearter til egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet også rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet 

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

6) Vurderingen av preparatet av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 18.12.2015, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kerry Ingredients and Flavours) (EUT L 80 av 

20.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365/2013 av 18. desember 2013 om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Kerry Ingredients and 

Flavours) (EUT L 343 av 19.12.2013, s. 31). 

(4) EFSA Journal 2015, 13(5):4107. 

2018/EØS/84/12 2018/EØS/84/12 



Nr. 84/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a17 Kerry Ingre-

dients and 

Flavours 

Alfa-galakto-

sidase 

(EC 3.2.1.22) 

Endo-1,4-beta-

glukanase 

(EC 3.2.1.4) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-galaktosidase (EC 

3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces ce-

revisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-

glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av As-

pergillus niger (CBS 120604) med en 

aktivitet på minst: 

– 1 000 U(1) alfa-galaktosidase/g: 

– 5 700 U(2) endo-1,4-betaglukanase/g. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-galaktosidase framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) 

og endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604) 

Analysemetode(3) 

Bestemmelse: 

– kolorimetrisk metode som måler p-

nitrofenol som frigjøres ved hjelp av alfa-

galaktosidase fra p-nitrofenyl-alfa-galakto-

pyranosidsubstrat 

– kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigjøres ved 

hjelp av endo-1,4-betaglukanase fra 

azurinkryssbundet bygg-glukansubstrat. 

Verpehøner 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

egglegging 

— 100 U alfa-

galaktosidase 

570 U endo-

1,4-betaglu-

kanase 

— 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbar-

hetstid og pelleterings-

stabilitet. 

2. Høyeste anbefalte dose: 

– 100 U alfa-galakto-

sidase/kg 

– 570 U endo-1,4-

betaglukanase/kg 

3. Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, briller og hansker ved 

håndtering. 

7. januar 

2026 

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 μmol p-nitrofenol fra p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosid (pNPG) per minutt ved pH 5,0 og 37 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mg reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan per minutt ved pH 5,0 og 50 °C. 

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

 



Nr. 84/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/104 

av 27. januar 2016 

om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff 

i fôrvarer til mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring og melkeproduksjon 

(innehaver av godkjenningen: Prosol SpA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

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

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Saccharomyces cerevisiae 

MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring og melke-

produksjon. 

4) Tilsetningsstoffet er allerede godkjent til bruk i smågris ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 170/2011(2), i melkekyr og hester ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2010(3), i purker ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 896/2009(4) og i oppfôringsstorfe ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1059/2013(5). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 9. juli 2015(6) at 

preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke antas å ha noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten anså at konklusjonene om virkning i 

tidligere uttalelser om utbredte arter beregnet på oppfôring og melkeproduksjon kan overføres til mindre utbredte 

drøvtyggerarter beregnet på oppfôring og melkeproduksjon. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

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

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

6) Vurderingen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget 

til denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 

av 16.11.2017, s. 11. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: Prosol 

SpA) (EUT L 49 av 24.2.2011, s. 8). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Prosol 

SpA) (EUT L 317 av 3.12.2010, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: Prosol SpA) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 6). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1059/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringsstorfe og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006 (innehaver av 

godkjenningen: Prosol SpA) (EUT L 289 av 31.10.2013, s. 30). 

(6) EFSA Journal 2015; 13(7):4199. 

2018/EØS/84/13 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/161 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1710 Prosol SpA Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 

39885 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae 

MUCL 39885 som inneholder minst: 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 

Analysemetode(1) 

Telling: Telling ved platespred-

ningsmetoden ved bruk av gjæreks-

traktagar med kloramfenikolglukose 

(EN15789:2009) 

Identifikasjon: 

Polymerasekjedereaksjon (PCR) 

Mindre utbredte drøv-

tyggerarter beregnet 

på oppfôring 

— 4 × 109 — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og pellete-

ringsstabilitet. 

2.  Sikkerhet: briller og hansker 

ved håndtering. 

17. februar 

2026 

Mindre utbredte drøv-

tyggerarter beregnet 

på melkeproduksjon 

2 × 109 

(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 

 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/163 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2016/11 

av 5. januar 2016 

om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og 

fibervekster(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(1), særlig 

artikkel 24, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I nr. 2 bokstav b) i avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2002/57/EF er det fastsatt en minste sortsrenhet for frø fra hybrider 

av raps. 

2) Den gjeldende standarden for sortsrenhet på 90 %, som gjelder for hybridvarianter av både vårraps og vinterraps, 

gjenspeiler ikke lenger de spesielle tekniske egenskapene eller begrensningen ved produksjonen av frø fra vårraps. 

3) Vilkårene for frøproduksjon fastsatt i direktiv 2002/57/EF er basert på internasjonalt anerkjente standarder for reglene 

for frø som er fastsatt av OECD. 

4) Sortsrenheten for frø fra vårraps bør tilpasses standarden fastsatt av OECD. 

5) Vedlegg II til direktiv 2002/57/EF 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 i vedlegg II til direktiv 2002/57/EF 

I avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2002/57/EF skal nr. 2 bokstav b) lyde: 

«b)  Frøet skal minst ha følgende sortsrenhet: 

— basisfrø, hunnlig bestanddel: 99,0 % 

— basisfrø, hannlig bestanddel: 99,9 % 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 

av 16.11.2017, s. 13. 

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. 
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— sertifisert frø fra vinterrapssorter: 90,0 % 

— sertifisert frø fra vårrapssorter: 85,0 %.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 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. januar 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 skal 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, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2015/1168 

av 15. juli 2015 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis 

artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 

som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei rettleiande prinsippa som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har 

fastsett med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

sortane, i den grad det er fastsett slike rettleiande prinsipp. For andre sortar er det fastsett i desse direktiva at dei 

rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) CPVO har seinare utferda ytterlegare rettleiande prinsipp og ajourført dei prinsippa som alt finst. 

3) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2016 av  

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

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 14. 

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar (TEU  

L 254 av 8.10.2003, s. 11). 
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Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. juli 2016, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 30. juni 2016 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 2016. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 15. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Fleirårig raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 Rev av 11.3.2015 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kålrot TP 89/1 av 11.3.2015 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 av 28.11.2012 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/1 av 6.11.2003 

Avena sativa L. (medrekna  

A. byzantina K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/1 av 6.11.2003 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/3 av 21.3.2012 

Oryza sativa L. Ris TP 16/2 av 21.3.2012 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Triticum og ein art 

frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Festuca og ein art 

frå slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/7 av 9.4.2014 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Vicia sativa L. Fôrvikke TG/32/7 av 20.3.2013 

   

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001 

Arachis hypogea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Gossypium spp. Bomull TG/88/6 av 4.4.2001 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 

Sinapis alba L. Kvitsennep TG/179/3 av 4.4.2001 

Glycine max (L.) Merr. Soyabønne TG/80/6 av 1.4.1998 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/3 av 6.10.1989 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).  
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/2 av 11.3.2015 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Bladbete TP 106/1 av 11.3.20105 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 av 11.3.2010 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 av 21.3.2007 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 av 16.2.2011 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 av 21.3.2007 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TP 155/1 av 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/5 av 16.2.2011 

Solanum lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. av 27.2.2013 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. 

W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 rev. av 11.3.2015 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 rev. av 11.3.2015 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TP 116/1 av 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 av 27.2.2013 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochai-

tes S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lyco-

persicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; 

Solanum lycopersicum L. x Solanum che-

esmaniae (L. Ridley) Fosberg 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 av 19.3.2014 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til 

UPOV 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TG/62/6 av 24.3.1999 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1608 

av 24. september 2015 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av dekansyre, parafinolje (CAS-nr. 64742-46-7), 

parafinolje (CAS-nr. 72623-86-0), parafinolje (CAS-nr. 8042-47-5), parafinolje  

(CAS-nr. 97862-82-3), svovelpolysulfid og urea i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for  

rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder dekansyre, parafinolje (CAS-nr. 64742-46-7), parafinolje (CAS-nr. 72623-86-0), parafinolje (CAS- 

nr. 8042-47-5), parafinolje (CAS-nr. 97862-82-3), svovelpolysulfid og urea, er det ikke fastsatt særlige grenseverdier, 

og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 0,01 mg/kg 

fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordningen har derfor anvendelse. 

2) Dekansyre ble godkjent ved kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(2). Det er ikke konstatert noen relevante urenheter for 

stoffet. I tillegg er den naturlige eksponeringen for dekansyre vesentlig høyere enn eksponering knyttet til bruk av 

stoffet som plantevernmiddel. I lys av dette bør stoffet oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder parafinolje (CAS-nr. 64742-46-7), parafinolje (CAS-nr. 72623-86-0), parafinolje (CAS-nr. 8042-47-5) 

og parafinolje (CAS-nr. 97862-82-3)(3)(4), konkluderte Myndigheten med at det, dersom det kan dokumenteres at 

parafinoljer har høy renhetsgrad, ikke vil oppstå noen toksikologisk risiko, og at det ikke vil bli stilt krav om akseptabelt 

daglig inntak (ADI), akseptabelt nivå for brukereksponering (AOEL) eller akutt referansedose. Den 20. november 2012 

tok Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen til etterretning en endret versjon av vurderingsrapportene 

der det forklares at de tekniske spesifikasjonene er i samsvar med kravene til farmasøytisk kvalitet (høy renhet). I lys av 

dette bør stoffene oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder svovelpolysulfid(5), kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved 

inntak, ettersom noen opplysninger om mulig forekomst av polysulfidrester manglet. Svovel- og kalsiumrester fra bruk 

av svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid) forekommer imidlertid overalt i miljøet. I lys av dette bør stoffet midlertidig 

oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 i påvente av Myndighetens grunngitte uttalelse i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1. 

5) Når det gjelder urea(6), anså Myndigheten at det på grunn av stoffets bruksmåte ikke var nødvendig med en kvantitativ 

risikovurdering av forbrukernes næringsinntak. Urea (karbamid) er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 16. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(3) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oils (CAS 64742-46-7, 72623-86-0 and 

97862-82-3). EFSA Scientific Report (2008) 216, 1-59. 

(4) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oil (CAS 8042-47-5, chain lengths  

C18-C30, reliable boiling point range not available). EFSA Scientific Report (2008) 219, 1-61. 

(5) European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulfur. EFSA 

Journal 2010;8(11):1890. [45 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. 

(6) European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulfur. EFSA 

Journal 2012;10(1):2523. [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. 

2018/EØS/84/16 
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samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1129/2011(1). I tillegg er den naturlige eksponeringen for 

stoffet vesentlig høyere enn eksponering knyttet til bruk av urea som plantevernmiddel. I lys av dette bør stoffet 

oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) På grunnlag av Myndighetens konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de 

foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle relevante krav i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Stoffene oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 må eventuelt også overholde kravene i Unionens 

regelverk om næringsmidler og/eller fôrvarer. I lys av dette bør ordlyden i fotnote 2 i nevnte vedlegg endres, slik at den 

viser til annet særskilt unionsregelverk om næringsmidler og fôrvarer. Slikt regelverk kan også få anvendelse på et stoff 

etter dets oppføring i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. I lys av dette bør fotnoten gjelde alle stoffer oppført i 

vedlegg IV. 

8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9) 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 IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 for å opprette en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Postene «dekansyre», «parafinolje (CAS-nr. 64742-46-7)», «parafinolje (CAS-nr. 72623-86-0)», «parafinolje (CAS- 

nr. 8042-47-5)», «parafinolje (CAS-nr. 97862-82-3)», «svovelpolysulfid(1)» og «urea» settes inn i alfabetisk rekkefølge. 

2)  Fotnote 2 skal lyde: 

«(2)  Stoffer oppført i vedlegg IV uten at det påvirker annet særlig regelverk om næringsmidler og/eller fôrvarer, kosttil-

skudd, aromastoffer osv.». 

3)  Referansen til fotnote 2 bak postene utgår. 

4)  Det settes inn en referanse til fotnote 2 bak overskriften. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1760 

av 1. oktober 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det fastsatt en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent 

for bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) er det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen er 

innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er oppført på listen som et aromastoff til evaluering som det må 

framlegges ytterligere vitenskapelige data om. Slike data er framlagt av søkeren. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet evaluerte de framlagte dataene og konkluderte i sin 

vitenskapelige uttalelse av 24. juni 2015(4) med at p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er genotoksisk in vivo, og at 

dets bruk som aromastoff derfor utgjør en helserisiko. 

6) Stoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) forekommer naturlig i fruktskall fra noen planter i slektene Perilla, Citrus 

og andre. 

7) Bruk av p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) oppfyller dermed ikke de alminnelige vilkårene for bruk av aromaer som 

er fastsatt i artikkel 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008. Stoffet bør derfor snarest fjernes fra listen for å verne 

om menneskers helse. 

8) Kommisjonen bør benytte framgangsmåten for behandling av hastesaker til å fjerne et stoff som utgjør en helserisiko, 

fra EU-listen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 2.10.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives 

for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA 

Journal 2015;13(7):4173, 28 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

2018/EØS/84/17 
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9) Ut fra de svært lave nivåene og den lave totalmengden av p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) som er tilsatt i 

næringsmidler i Unionen, utgjør forekomsten av stoffet i næringsmidler ingen umiddelbar helserisiko. Det bør derfor, 

idet det tas hensyn til tekniske forhold, fastsettes overgangsperioder for næringsmidler som inneholder aromastoffet  

p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), og som er brakt i omsetning eller sendt fra tredjestater til Unionen før denne 

forordning trer i kraft. 

10) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Næringsmidler som er tilsatt aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), og som ble brakt i omsetning på lovlig 

måte før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, kan omsettes inntil datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

2.  Næringsmidler som importeres til Unionen, og som er tilsatt aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), kan 

markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato dersom importøren av slike næringsmidler kan 

dokumentere at næringsmidlene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til Unionen før ikrafttredelsesdatoen for 

denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 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, 1. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende post: 

«05.117 p-menta-1,8-dien-7-al 2111-75-3 973 11788   2 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910 

av 21. oktober 2015 

om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av guazatin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av guazatin er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har framlagt en grunngitt uttalelse 

om gjeldende grenseverdier for rester av guazatin i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Alle 

gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet guazatin, er blitt tilbakekalt. Det er ikke 

rapportert om importtoleranser på EU-plan, og det er foreligger heller ikke Codex-grenseverdier. På grunn av mangel på 

opplysninger om særlige former for god landbrukspraksis som ville kunne brukes til å vurdere risikoen for forbrukerne, 

konkluderte Myndigheten med at en verdi på 0,05 mg/kg gir europeiske forbrukere et tilfredsstillende vernenivå. Det er 

derfor hensiktsmessig å sette grenseverdiene til den særskilte bestemmelsesgrensen. Definisjonen av restmengde bør 

også endres. 

3)  Belgia har dessuten påpekt at de gjeldende grenseverdiene for rester av guazatin i grapefrukt og appelsiner kan gi grunn 

til bekymring med hensyn til forbrukervernet. Særlig kan det, idet det tas hensyn til en bearbeidingsfaktor for 

sitrusfrukter, ikke utelukkes en akutt risiko for forbrukerne selv etter en detaljert risikovurdering. Kommisjonen og 

medlemsstatene som er representert i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler, anser det som en passende 

risikohåndteringsbeslutning å senke grenseverdiene til et nivå som har vist seg å være trygt for europeiske forbrukere. 

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av guazatin på 

sitrusfrukter. I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt evaluert av den berørte 

medlemsstaten, og evalueringsrapporten er oversendt Kommisjonen. Myndigheten har vurdert søknaden og evaluerings-

rapporten, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt 

uttalelse om de foreslåtte grenseverdiene(3). Myndigheten oversendte denne uttalelsen til Kommisjonen og medlems-

statene og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. Den konkluderte i sin uttalelse med at den ikke anbefaler å benytte 

de foreslåtte grenseverdiene, ettersom det ikke foreligger tilstrekkelige data til å utelukke en risiko for europeiske 

forbrukere. 

5)  Søkeren anmodet om en administrativ kontroll av Myndighetens grunngitte uttalelse i henhold til artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 396/2005. Kontrollen konkluderte med at det ikke kunne konstateres at Myndigheten hadde begått 

noen åpenbare feil eller feilvurderinger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 24.10.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 18. 

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

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 s.]. 

(3) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits. EFSA Journal 

2014;12(8):3818. [29 s.]. 
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6)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

9)  De overgangsordninger som fastsettes ved denne forordning, bør ta hensyn til bekymringen for forbrukervernet når det 

gjelder de gjeldende grenseverdiene for guazatin i grapefrukt og appelsiner. 

10)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

11)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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 

Vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder guazatin, får forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, 

fortsatt anvendelse på alle produkter framstilt på lovlig måte før 13. mai 2016 unntatt grapefrukt og appelsiner. 

Artikkel 3 

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

Den får imidlertid anvendelse fra 13. mai 2016. 

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 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg III utgår kolonnen for guazatin. 

2)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for guazatin: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

G
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in
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az

at
in
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et

at
, 

su
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m
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v
 

b
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ta
n

d
d

el
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) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  
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0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og småfrukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  
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0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,05(*) 

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  
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0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  
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0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter)  
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0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  
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0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  
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0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,05(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  
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0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Stilkselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  
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0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,05(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  
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1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  
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1030000 Fugleegg 0,05(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Guazatin (guazatinacetat, summen av bestanddeler) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014 

av 23. oktober 2014 

om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, 

famoksadon, imazamox, metylbromid, propanil og svovelsyre i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon og imazamox er fastsatt i vedlegg II og i 

del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av benfluralin og propanil er fastsatt i del A 

i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder antrakinon, metylbromid og svovelsyre, er det ikke fastsatt noen 

grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoffer ikke er oppført i 

vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordningen 

anvendelse. 

2) Når det gjelder antrakinon, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordningen(2). Ved kommi-

sjonsvedtak 2008/986/EF(3) ble det fastsatt at antrakinon ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(4). 

Ettersom bruk av antrakinon ikke lenger er tillatt i Unionen og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør 

grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18  

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder benfluralin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den anbefalte å senke grenseverdiene for salat, bredbladet endiv, 

salatsennep, salatsikori, bønner (friske, med belg), bønner (friske, uten belg), erter (friske, med belg), erter (friske, uten 

belg), linser, bønner (tørkede), erter (tørkede), solsikkefrø, rapsfrø, byggkorn, hvetekorn og sikorirøtter. For visse 

produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for hvitløk, tomater, 

slangeagurker, meloner og peanøtter, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som 

er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes 

til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder bentazon, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(6). Den foreslo å endre 

definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdiene for hvitløk, sjalottløk, urter, bønner (friske, uten 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.10.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 20. 

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

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(6):2761. (6 s.). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/986/EF av 15. desember 2008 om at antrakinon ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om 

tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 352 av 31.12.2008, s. 48). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(5) European Food Safety Authority, 2013, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3278. (33 s.). 

(6) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(7):2822. (65 s.). 

2018/EØS/84/19 
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belg), erter (friske, med belg), erter (friske, uten belg), peanøtter, hirse, fjørfe (kjøtt, fett og lever) og fugleegg. For visse 

produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for poteter, purre, urtete 

(tørkede blader), svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit 

(kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk (fra storfe, sau og geit), konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder 

grenseverdiene for pipeløk, slangeagurker, valmuefrø og soyabønner, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå 

noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene 

for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien fastsatt i artikkel 18 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Når det gjelder bromoksynil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdiene for hvitløk, kepaløk, sjalottløk, babymais, 

asparges, purre og linfrø. For visse produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdien for humle, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået 

angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

6) Når det gjelder klortalonil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Når det gjelder 

grenseverdiene for epler, pærer, kveder, middelhavsmispel, japansk mispel, aprikoser, ferskener, borddruer og vindruer, 

jordbær, stikkelsbær, bananer, papaya, poteter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, neper, 

hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, tomater, auberginer, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, meloner, 

kjempegresskar, vannmeloner, blomkål, rosenkål, hodekål, snittselleri, persille, bønner (friske, med belg), bønner 

(friske, uten belg), erter (friske, med belg), erter (friske, uten belg), linser (friske), erter (tørkede), lupiner (tørkede), 

peanøtter, byggkorn, havrekorn, hvetekorn, rugkorn, humle, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer), fjørfe (kjøtt, fett og lever), melk (fra storfe, sau og 

geit) og fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

7) Når det gjelder famoksadon, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den anbefalte å 

senke grenseverdien for havrekorn. For visse produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for rapsfrø, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer), fjørfe (kjøtt, fett og lever), melk (fra storfe, sau og geit) og fugleegg, konkluderte 

den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger.  

  

(1) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(8):2861. (41 s.). 

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cholorothalonil 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(10):2940. (87 s.). 

(3) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(7):2835’. (53 s.)]. 
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8) Når det gjelder imazamox, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Når det gjelder 

grenseverdier for bønner (friske, med belg), erter (friske, uten belg), bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), 

solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, mais, ris, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, 

fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk (fra storfe, sau og geit), konkluderte Myndigheten med at 

noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

9) Når det gjelder metylbromid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordningen(2). Ved kommisjonsvedtak 2008/753/EF(3) er det fastsatt at metylbromid ikke skal 

oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, og dette ble bekreftet i kommisjonsbeslutning 2011/120/EU(4). Det er ikke 

meldt om tillatt bruk i tredjestater. Når det gjelder metylbromid, kan ikke kontrollaboratorier kvantifisere 

grenseverdiene, og det bør derfor ikke fastsettes grenseverdier for dette stoffet. Metylbromid omdannes imidlertid 

naturlig til bromidion, som det allerede er fastsatt grenseverdier for, og som kontrollaboratorier kan kvantifisere. 

10) Når det gjelder propanil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 769/2008(6) er det fastsatt at propanil ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, og dette ble bekreftet i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1078/2011(7). Ettersom bruk av 

propanil ikke lenger er tillatt i Unionen og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene 

settes til bestemmelsesgrensen eller standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdiene fastsatt for propanil i vedlegg III bør derfor utgå i samsvar med artikkel 17 i forordning 

(EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

11) Når det gjelder svovelsyre, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordningen(8). 

Ved kommisjonsvedtak 2008/937/EF(9) er det fastsatt at svovelsyre ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Med tanke på svovelsyres lave giftighet anbefalte Myndigheten at det ikke fastsettes noen grenseverdier. 

Svovelsyre bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

12) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte laboratoriene med at den tekniske utvikling gjør det nødvendig å 

fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

13) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005.  

  

(1) European Food Safety Authority, 2013, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3282. (34 s.). 

(2) European Food Safety Authority, 2013, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl 

bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3339. (29 s.). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/120/EU av 21. februar 2011 om at metylbromid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

(EUT L 47 av 22.2.2011, s. 19). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/753/EF av 18. september 2008 om at metylbromid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og 

om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 258 av 26.9.2008, s. 68). 

(5) European Food Safety Authority, 2013, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3280. (22 s.). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1078/2011 av 25. oktober 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propanil 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 279 av 26.10.2011, 

s. 1). 

(7) Kommisjonsvedtak 2008/769/EF av 30. september 2008 om at propanil ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om 

tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 263 av 2.10.2008, s. 14). 

(8) European Food Safety Authority, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(1):2556. (9 s.). 

(9) Kommisjonsvedtak 2008/937/EF av 5. desember 2008 om at svovelsyre ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om 

tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder dette stoffet (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 88). 
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14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

16) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

17) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 18. mai 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får imidlertid anvendelse fra 18. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon og imazamox skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,03(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter   0,01(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

     

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

     

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / 

Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

     

0110040 Lime      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer 

og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter   0,01(*) 0,01(*)  

0120010 Mandler      

0120020 Paranøtter      

0120030 Kasjunøtter      

0120040 Kastanjer      

0120050 Kokosnøtter      

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)      

0120070 Macadamianøtter      

0120080 Pekannøtter      

0120090 Pinjekjerner      
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0120100 Pistasienøtter      

0120110 Valnøtter      

0120990 Andre      

0130000 iii) Kjernefrukter   2(+) 0,01(*)  

0130010 Epler (villepler)      

0130020 Pærer (japanske pærer)      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel      

0130050 Japansk mispel      

0130990 Andre      

0140000 iv) Steinfrukter    0,01(*)  

0140010 Aprikoser   1(+)   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,01(*)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   1(+)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  0,01(*)   

0140990 Andre   0,01(*)   

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a) Borddruer og vindruer   3(+) 2  

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) Jordbær   4(+) 0,01(*)  

0153000 c) Bær fra halvbusker   0,01(*) 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, 

moltebær og andre Rubus-hybrider) 
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0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

     

0153990 Andre      

0154000 d) Andre små frukter og bær    0,01(*)  

0154010 Blåbær   0,01(*)   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   0,01(*)   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,01(*)   

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre 

Ribes-arter) 

  15(+)   

0154050 Nyper   0,01(*)   

0154060 Morbær (melbær)   0,01(*)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   0,01(*)   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/ 

havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

  0,01(*)   

0154990 Andre   0,01(*)   

0160000 vi) Forskjellige frukter    0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall   0,01(*)   

0161010 Dadler      

0161020 Fikener      

0161030 Bordoliven      

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

     

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)      

0161060 Daddelplommer      
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0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vann-

epler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

     

0161990 Andre      

0162000 b) Uspiselig skall, små   0,01(*)   

0162010 Kiwier      

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, 

longan, mangostan, langsat, salak) 

     

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050 Stjerneepler      

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

     

0162990 Andre      

0163000 c) Uspiselig skall, store      

0163010 Avokadoer   0,01(*)   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   15(+)   

0163030 Mango   0,01(*)   

0163040 Papaya   15(+)   

0163050 Granatepler   0,01(*)   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, 

ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  0,01(*)   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0,01(*)   

0163080 Ananas   0,01(*)   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,01(*)   

0163100 Durian   0,01(*)   

0163110 Surannona (guanabana)   0,01(*)   

0163990 Andre   0,01(*)   



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/199 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 

S
u

m
m

en
 a

v
 b

en
ta

zo
n

, 
d
et

s 
sa

lt
er

 o
g

 6
-

h
y
d

ro
k

sy
 (

fr
i 

o
g

 k
o
n

ju
g

er
t)

 o
g

 8
-

h
y
d

ro
k

sy
b

en
ta

zo
n
 (

fr
i 

o
g

 k
o

n
ju

g
er

t)
, 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 b

en
ta

zo
n

 (
R

) 

B
ro

m
o

k
sy

n
il

 o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
, 
u

tt
ry

k
t 

so
m

 

b
ro

m
o
k

sy
n

il
 

K
lo

rt
al

o
n
il

 (
R

) 

F
am

o
k

sa
d
o

n
 (

F
) 

S
u

m
m

en
 a

v
 i

m
az

am
o
x

 o
g

 d
et

s 
sa

lt
er

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 i

m
az

am
o
x
 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

0210000 i) Rot- og knollvekster  0,01(*)   0,05(*) 

0211000 a) Poteter 0,2(+)  0,01(*) 

(+) 

0,02  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

0,03(*)   0,01(*)  

0213010 Rødbeter   0,01(*)   

0213020 Gulrøtter   0,3(+)   

0213030 Knollselleri   1(+)   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

  0,3(+)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0,01(*)   

0213060 Pastinakk   0,3(+)   

0213070 Rotpersille   0,3(+)   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

  0,01(*)   

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk 

østersurt, spiselig borre) 

  0,3(+)   

0213100 Kålrot   0,01(*)   
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0213110 Neper   0,3(+)   

0213990 Andre   0,01(*)   

0220000 ii) Løk   (+) 0,01(*) 0,05(*) 

0220010 Hvitløk 0,06 0,01(*) 0,01(*)   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,1 0,01(*) 0,01(*)   

0220030 Sjalottløk 0,06 0,01(*) 0,01(*)   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0,03(*) 0,05 10   

0220990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker     0,05(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien 0,03(*) 0,01(*)    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

  6(+) 2  

0231020 Paprika (chilipepper)   0,01(*) 0,01(*)  

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

  6(+) 1.5  

0231040 Okra   0,01(*) 0,01(*)  

0231990 Andre   0,01(*) 0,01(*)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,03(*) 0,01(*) 5(+) 0,2  

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandel-

gresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

     

0232990 Andre      
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,03(*) 0,01(*) 1(+)   

0233010 Meloner (hornmelon)    0,7  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandel-

gresskar (sen variant)) 

   0,01(*)  

0233030 Vannmeloner    0,01(*)  

0233990 Andre    0,01(*)  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,3 0,04 0,01(*) 0,01(*)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0240000 iv) Kål 0,03(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0241000 a) Blomsterkål    0,1  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

  0,01(*)   

0241020 Blomkål   2(+)   

0241990 Andre   0,01(*)   

0242000 b) Hodekål    0,01(*)  

0242010 Rosenkål   3(+)   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,6(+)   

0242990 Andre   0,01(*)   

0243000 c) Bladkål   0,01(*) 0,01(*)  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

     

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

     

0243990 Andre      
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0244000 d) Knutekål   0,01(*) 0,01(*)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter      

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert 

Brassicacea 

0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)      

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

     

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus 

var. foliosum), løvetann (blader)) 

     

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)      

0251050 Vårkarse      

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 

spp.)) 

     

0251070 Sareptasennep      

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., inkludert 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddik-

blader og andre unge spirer, inkludert 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

     

0251990 Andre      

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat 

(pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

     

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)      

0252990 Andre      

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 

bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 

0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salat-

ipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0256000 f) Urter 10 0,02(*)  0,02(*) 0,1(*) 

0256010 Kjørvel   0,02(*)   

0256020 Gressløk   0,02(*)   

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader, meksikansk 

koriander / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  5(+)   

0256040 Persille (blader av rotpersille)   5(+)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av 

Borago officinalis) 

  0,02(*)   

0256060 Rosmarin   0,02(*)   

0256070 Timian (merian, oregano)   0,02(*)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, pepper-

mynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ring-

blomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

  0,02(*)   
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0256090 Laurbærblader (sitrongress)   0,02(*)   

0256100 Estragon (isop)   0,02(*)   

0256990 Andre   0,02(*)   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 

brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, 

soyabønner) 

0,3  5(+)  (+) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolett-

bønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0,05  3(+)   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,3  5(+)  (+) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

0,05  1(+)   

0260050 Linser 0,05  0,6(+)   

0260990 Andre 0,03(*)  0,01(*) 

(+) 

  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01(*)   0,05(*) 

0270010 Asparges 0,03(*)  0,01(*) 

(+) 

0,01(*)  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,03(*)  10(+) 0,01(*)  

0270040 Fennikel 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270060 Purre 0,15(+)  8(+) 2  

0270070 Rabarbra 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  

0270990 Andre 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  
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0280000 viii) Sopp 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitake-

sopp, soppmycelium (plantedeler)) 

  0,5(+)   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

  0,01(*)   

0280990 Andre   0,01(*)   

0290000 ix) Tang og tare 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) (+) 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebøn-

ner, vignabønner) 

0,1  3  (+) 

0300020 Linser 0,03(*)  0,2  (+) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 1  1  (+) 

0300040 Lupiner 0,03(*)  0,2   

0300990 Andre 0,03(*)  0,01(*)   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*)  0,01(*) 0,05(*)(+) 

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,2  0,01(*)   

0401020 Peanøtter 0,05  0,1(+)   

0401030 Valmuefrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401040 Sesamfrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,03(*)  0,01(*) (+)  

0401070 Soyabønner 0,03(*)  0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskar-

familien) 

0,03(*)  0,01(*)   

0401110 Saflortistel 0,03(*)  0,01(*)   
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0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echi-

um plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

0,03(*)  0,01(*)   

0401130 Oljedodre 0,03(*)  0,01(*)   

0401140 Hampefrø 0,03(*)  0,01(*)   

0401150 Ricinus 0,03(*)  0,01(*)   

0401990 Andre 0,03(*)  0,01(*)   

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,03(*)  0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030 Oljepalmefrukt      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 5. KORN     0,05(*) 

0500010 Bygg 0,1 0,05 0,4(+) 0,2  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0500030 Mais 0,2 0,1 0,01(*) 0,01(*) (+) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

0,08 0,1 0,01(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 0,1 0,05 0,4(+) 0,1  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,1 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+) 

0500070 Rug 0,1 0,05 0,1(+) 0,05  

0500080 Sorghum 0,1 0,05 0,01(*) 0,01(*)  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1 0,05 0,1(+) 0,1  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,1(*) 

0610000 i) Te    0,05(*)  

0620000 ii) Kaffebønner    0,05(*)  

0630000 iii) Urtete (tørket)      

0631000 a) Blomster    2  

0631010 Kamille      

0631020 Hibiskus      
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0631030 Kronblader av rose      

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))      

0631050 Lind      

0631990 Andre      

0632000 b) Blader (+)   0,05(*)  

0632010 Jordbærblader      

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) Røtter    0,05(*)  

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginsengrot      

0633990 Andre      

0639000 d) Andre urteteer    0,05(*)  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    0,05(*)  

0650000 v) Johannesbrød    0,05(*)  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,05(*) 

(+) 

60(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER      

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040 Korianderfrø      

0810050 Spisskummenfrø      
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0810060 Dillfrø      

0810070 Fennikelfrø      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

     

0820070 Vaniljestang      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      
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0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)      

0900020 Sukkerrør      

0900030 Sikorirøtter      

0900990 Andre      

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

   (+) (+) 

1010000 i) Vev     0,01(*) 

1011000 a) Svin   (+)   

1011010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,02 0,05  

1011020 Fett 0,15(+) 0,05(*) 0,07 0,5  

1011030 Lever 0,02(*)(+) 0,1 0,2 0,5  

1011040 Nyrer 0,05(+) 0,1 0,2 0,5  

1011050 Spiselig slakteavfall 0,15(+) 0,1 0,2 0,5  

1011990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  

1012000 b) Storfe      

1012010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,15 0,05  

1012020 Fett 1(+) 0,2 0,1 0,5  

1012030 Lever 0,02(*)(+) 0,5 0,2 0,5  

1012040 Nyrer 0,3(+) 0,3 0,7 0,5  

1012050 Spiselig slakteavfall 1(+) 0,5 0,7 0,5  

1012990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  
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1013000 c) Sau      

1013010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,15 0,05  

1013020 Fett 1(+) 0,2 0,1 0,5  

1013030 Lever 0,02(*)(+) 0,5 0,2 0,5  

1013040 Nyrer 0,3(+) 0,3 0,7 0,5  

1013050 Spiselig slakteavfall 1(+) 0,5 0,7 0,5  

1013990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  

1014000 d) Geit      

1014010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,15 0,05  

1014020 Fett 1(+) 0,2 0,1 0,5  

1014030 Lever 0,02(*)(+) 0,5 0,2 0,5  

1014040 Nyrer 0,3(+) 0,3 0,7 0,5  

1014050 Spiselig slakteavfall 1(+) 0,5 0,7 0,5  

1014990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler      

1015010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,15 0,05  

1015020 Fett 1(+) 0,2 0,1 0,5  

1015030 Lever 0,02(*)(+) 0,5 0,2 0,5  

1015040 Nyrer 0,3(+) 0,3 0,7 0,5  

1015050 Spiselig slakteavfall 1(+) 0,5 0,7 0,5  

1015990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 

(+) 

  

1016010 Muskler    0,01(*)  

1016020 Fett    0,01(*)  

1016030 Lever    0,05(*)  

1016040 Nyrer    0,05(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall    0,05(*)  

1016990 Andre    0,05(*)  
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1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

     

1017010 Muskler 0,02(*)(+) 0,05(*) 0,15 0,05  

1017020 Fett 1(+) 0,2 0,1 0,5  

1017030 Lever 0,02(*)(+) 0,5 0,2 0,5  

1017040 Nyrer 0,3(+) 0,3 0,7 0,5  

1017050 Spiselig slakteavfall 1(+) 0,5 0,7 0,5  

1017990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  

1020000 ii) Melk 0,02(*)(+) 0,01(*) 0,1 0,03 0,01(*) 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 

(+) 

0,02(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle 

med honning) (honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett.  
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Summen av bentazon, dets salter og 6-hydroksy (fri og konjugert) og 8-hydroksybentazon (fri og konjugert), uttrykt som bentazon (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

 Bentazon – koder fra 1010000 til 1070000 unntatt 1040000: 

 Summen av bentazon, dets salter og 6-hydroksy (fri og konjugert), uttrykt som bentazon 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) Poteter 

0270060 Purre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og parametrer for god 

landbrukspraksis mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0632000 b) Blader 

0632010 Jordbærblader 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1012010 Muskler 
  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/213 

 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1013010 Muskler 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1014010 Muskler 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1015010 Muskler 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1017010 Muskler 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og 

analysemetoder for fett mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017020 Fett 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og fôringsundersøkelser mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

Bromoksynil og dets salter, uttrykt som bromoksynil 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 7. HUMLE (tørket) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Klortalonil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Klortalonil – koder fra 1010000 til 1070000 unntatt 1040000: 

2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 iii) Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) Borddruer og vindruer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) Jordbær 

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril 

(SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om 

lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 

0163040 Papaya 

0211000 a) Poteter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213110 Neper 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril 

(SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om 

lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220000 ii) Løk 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 
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0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 

0220990 Andre 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril 

(SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om 

lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril 

(SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om 

lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260050 Linser 

0260990 Andre 

0270010 Asparges 

0270030 Stilkselleri 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det 

ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et 

fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270060 Purre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril 

(SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om 

lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

0300040 Lupiner 

0300990 Andre 

0401020 Peanøtter 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert 

håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle 

planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 7. HUMLE (tørket) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om svins metabolisme og det totale radioaktive 

restinnholdet (TRR) og i fjørfeprodukter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 
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1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Famoksadon (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 
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1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 
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1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

1060000 vi) Snegler 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Summen av imazamox og dets salter uttrykt som imazamox 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om planters metabolisme, der imazamox er merket på 

imidazolinonringen, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og planters metabolisme, der 

imazamox er merket på imidazolinonringen, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 

0401000 i) Oljeholdige frø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

0401070 Soyabønner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om planters metabolisme, der imazamox er merket på 

imidazolinonringen, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500030 Mais 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og planters metabolisme, der 

imazamox er merket på imidazolinonringen, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 
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1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

1060000 vi) Snegler 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)» 
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b)  Følgende kolonne for benfluralin tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
en

fl
u

ra
li

n
 (

F
) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

 

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
en

fl
u

ra
li

n
 (

F
) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus 

x Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  
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0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/ 

gul sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter 0,02(*) 

0213030 Knollselleri 0,02(*) 



Nr. 84/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
en

fl
u

ra
li

n
 (

F
) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk 0,02(*) 

0213070 Rotpersille 0,02(*) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

0,02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,05 

0213100 Kålrot 0,02(*) 

0213110 Neper 0,02(*) 

0213990 Andre 0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,02(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,02(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,02(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  
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0251070 Sareptasennep  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., inkludert nepeblader (mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge spirer, inkludert Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,02(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,02(*) 

0256000 f) Urter 0,05(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  
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0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter  

0401030 Valmuefrø  
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0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,02(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  
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0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,1(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  
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0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,02(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett.  
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Benfluralin (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 

2) I vedlegg III utgår kolonnene for benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon, imazamox og propanil. 

3) I vedlegg IV innsettes posten «svovelsyre» på rett sted i den alfabetiske rekkefølgen. 

4) I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for antrakinon og propanil: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Lime   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   
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0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk 

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og små frukter 0,01(*) 0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   
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0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   
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0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990 Andre   
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0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a)  Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

0231030 Auberginer (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   
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0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., inkludert nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddik-blader og andre unge spirer, inkludert Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   
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0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om 

(Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vann-

spinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, meksikansk 

koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   
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0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   
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0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   
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0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,02(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,02(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,02(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/245 

 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

A
n

tr
ak

in
o

n
 (

F
) 

P
ro

p
an

il
 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestang   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,02(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,02(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,02(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,02(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,02(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,02(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

0,02(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett.  
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Antrakinon (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Propanil 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2075 

av 18. november 2015 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloksyfop-P, oryzalin og fenmedifam i 

eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av diklorprop-P, haloksyfop-P og oryzalin er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av abamektin, desmedifam og fenmedifam er fastsatt i vedlegg II og del B i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Når det gjelder abamektin, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 396/2005(2). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å senke grenseverdiene for 

muskler og nyrer fra storfe. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det 

gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, mandler, hasselnøtter, valnøtter, epler, pærer, middelhavsmispel, japansk mispel, 

ferskener, plommer, borddruer, vindruer, jordbær, bjørnebær, bringebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, 

papaya, poteter, reddiker, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, slangeagurker, 

sylteagurker, mandelgresskar, meloner, kjempegresskar, vannmeloner, kinakål, vårsalat, salat, bredbladet endiv, blader 

og spirer av Brassica, salatsikori, kjørvel, gressløk, snittselleri, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum, 

laurbærblader, estragon, bønner (friske, med belg), erter (friske, med belg) og purre, konkluderte Myndigheten med at 

noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdier for kirsebær, avokado, erter (friske, uten belg) og artisjokker, konkluderte Myndigheten 

med at det ikke forelå noen opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for karse og stilkselleri, konkluderte 

Myndigheten med at det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å utlede en tentativ grenseverdi, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til 

den særskilte bestemmelsesgrensen. Med hensyn til tilleggsopplysninger om god landbrukspraksis framlagt av 

Frankrike etter offentliggjøring av den grunngitte uttalelsen, og ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdien for aprikoser fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå. 

3) Når det gjelder desmedifam, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Når det gjelder 

grenseverdier for rødbeter, beteblader, sukkerbete (rot), muskler, fett, lever og nyrer fra svin, muskler, fett, lever og 

nyrer fra storfe, muskler, fett, lever og nyrer fra sau samt muskler, fett, lever og nyrer fra geit, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 22. 

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

(2) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(9):3823. 

(3) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3803. 
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til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder diklorprop-P, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdiene for epler, pærer, kirsebær, plommer, byggkorn, 

havrekorn, rugkorn og hvetekorn. For appelsiner anbefalte den å heve den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder 

grenseverdier for muskler, fett, lever og nyrer fra svin, muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, muskler, fett, lever og 

nyrer fra sau, muskler, fett, lever og nyrer fra geit samt melk fra storfe, sau og geit, konkluderte Myndigheten med at 

noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder haloksyfop-P, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Når det gjelder 

grenseverdier for gulrøtter, kepaløk, bønner (tørkede), erter (tørkede), solsikkefrø, sukkerbete (rot), muskler, fett, lever 

og nyrer fra svin, muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, muskler, fett, lever og nyrer fra sau, muskler, fett, lever og 

nyrer fra geit, muskler, fett og lever fra fjørfe, melk fra storfe, sau og geit samt fugleegg, konkluderte Myndigheten med 

at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdier for pipeløk og rapsfrø, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå tilstrekkelige 

opplysninger til å utlede en tentativ grenseverdi, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Grenseverdien for pipeløk bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. Med hensyn til 

tilleggsopplysninger om god landbrukspraksis framlagt av Australia etter offentliggjøring av den grunngitte uttalelsen, 

og ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for rapsfrø fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjø-

ringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

6) Når det gjelder oryzalin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den anbefalte å senke grenseverdien for borddruer. For andre produkter 

anbefalte den å beholde den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder grenseverdier for kiwi og asparges, konkluderte 

den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdien for bananer, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå 

tilstrekkelige opplysninger til å utlede en tentativ grenseverdi, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdien for dette produktet bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

7) Når det gjelder fenmedifam, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde. Når det gjelder grenseverdier for jordbær, rødbeter, spinat, beteblader, kjørvel, 

gressløk, snittselleri, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum, laurbærblader og estragon, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdien for sukkerbete (rot), konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Med hensyn til tilleggsopplysninger om 

  

(1) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(2):3552. 

(2) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(10):3861. 

(3) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3819. 

(4) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3807. 
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god landbrukspraksis framlagt av Finland etter offentliggjøring av den grunngitte uttalelsen, bør grenseverdien for 

sukkerbete (rot) fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til «0,05(*) mg/kg». Nevnte grenseverdi vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdier for muskler, fett, lever og nyrer fra svin, muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, muskler, 

fett, lever og nyrer fra sau, muskler, fett, lever og nyrer fra geit, melk fra storfe, sau og geit, muskler, fett og lever fra 

fjørfe samt fugleegg, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å utlede en tentativ 

grenseverdi, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for 

nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

8) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere produkter gjør den tekniske utvikling det nødvendig å 

fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette over-

gangstiltak for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

14) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

15) 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 og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble framstilt før 8. juni 2016. 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 9. juni 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for abamektin, desmedifam og fenmedifam skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*)  

0110000 Sitrusfrukter 0,015 (+)  0,01(*) 

0110010 Grapefrukter    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter   0,01(*) 

0120010 Mandler 0,02 (+)   

0120020 Paranøtter 0,01(*)   

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)   

0120040 Kastanjer 0,01(*)   

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)   

0120060 Hasselnøtter 0,02 (+)   

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)   

0120080 Pekannøtter 0,01(*)   

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)   

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)   

0120110 Valnøtter 0,02 (+)   

0120990 Andre 0,01(*)   
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0130000 Kjernefrukter 0,03 (+)  0,01(*) 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter   0,01(*) 

0140010 Aprikoser 0,02 (+)   

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*)   

0140030 Ferskener 0,02 (+)   

0140040 Plommer 0,01(*) (+)   

0140990 Andre 0,01(*)   

0150000 Bær og småfrukter    

0151000 a) druer 0,01(*) (+)  0,01(*) 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 0,15 (+)  0,3 (+) 

0153000 c) bær fra halvbusker   0,01(*) 

0153010 Bjørnebær 0,08 (+)   

0153020 Blåbringebær 0,01(*)   

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,08 (+)   

0153990 Andre 0,01(*)   

0154000 d) andre småfrukter og bær 0,01(*)  0,01(*) 

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+)   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) (+)   

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    
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0160000 Forskjellige frukter med   0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)   

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer 0,01(*)   

0163020 Bananer 0,01(*)   

0163030 Mango 0,01(*)   

0163040 Papaya 0,03 (+)   

0163050 Granatepler 0,01(*)   

0163060 Cherimoya 0,01(*)   

0163070 Guava 0,01(*)   

0163080 Ananas 0,01(*)   

0163090 Brødfrukter 0,01(*)   

0163100 Durian 0,01(*)   

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)   

0163990 Andre 0,01(*)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)   

0211000 a) poteter (+) 0,01(*) 0,01(*) 
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0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter  0,05(*) (+) 0,15 (+) 

0213020 Gulrøtter  0,01(*) 0,01(*) 

0213030 Knollselleri  0,01(*) 0,01(*) 

0213040 Pepperrot  0,01(*) 0,01(*) 

0213050 Jordskokk  0,01(*) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk  0,01(*) 0,01(*) 

0213070 Rotpersille  0,01(*) 0,01(*) 

0213080 Reddiker (+) 0,01(*) 0,01(*) 

0213090 Havrerot  0,01(*) 0,01(*) 

0213100 Kålrot  0,01(*) 0,01(*) 

0213110 Neper  0,01(*) 0,01(*) 

0213990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk (+)   

0220020 Kepaløk (+)   

0220030 Sjalottløk (+)   

0220040 Pipeløk/vårløk (+)   

0220990 Andre    

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater 0,09 (+)   

0231020 Grønnsakpaprika 0,07 (+)   

0231030 Auberginer/eggplanter 0,09 (+)   

0231040 Okra 0,01(*)   

0231990 Andre 0,01(*)   
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,04   

0232010 Slangeagurker (+)   

0232020 Sylteagurker (+)   

0232030 Mandelgresskar (+)   

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)   

0233010 Meloner (+)   

0233020 Kjempegresskar (+)   

0233030 Vannmeloner (+)   

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,01(*)   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai (+)   

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat 2 (+)   

0251020 Salat 0,09 (+)   
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0251030 Bredbladet endiv 0,1 (+)   

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*)   

0251050 Vårkarse 0,01(*)   

0251060 Salatsennep/rucola 0,015 (+)   

0251070 Sareptasennep 0,01(*)   

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 2 (+)   

0251990 Andre 0,01(*)   

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)   

0252010 Spinat  0,01(*) 0,3 (+) 

0252020 Portulakk  0,01(*) 0,01(*) 

0252030 Mangold/bladbete  0,05(*)(+) 0,3 (+) 

0252990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,02(*)  

0256010 Kjørvel 2 (+)  7 (+) 

0256020 Gressløk 2 (+)  7 (+) 

0256030 Snittselleri 0,09 (+)  7 (+) 

0256040 Persille 2 (+)  7 (+) 

0256050 Salvie 2 (+)  7 (+) 

0256060 Rosmarin 2 (+)  7 (+) 

0256070 Timian 2 (+)  7 (+) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 2 (+)  7 (+) 

0256090 Laurbærblad 2 (+)  7 (+) 

0256100 Estragon 2 (+)  0,3 (+) 

0256990 Andre 0,02(*)  0,02(*) 

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,03 (+)   

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*)   

0260030 Erter (med belg) 0,03 (+)   

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)   

0260050 Linser 0,01(*)   

0260990 Andre 0,01(*)   
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0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges    

0270020 Kardon    

0270030 Stilkselleri    

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel    

0270050 Artisjokk    

0270060 Purre (+)   

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Peanøtter/jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø    
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0401110 Saflorfrø    

0401120 Agurkurtfrø    

0401130 Oljedodrefrø    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    

0500040 Hirse    

0500050 Havre    

0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete    

0500990 Andre    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    
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0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 0,1 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Stilkselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    
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0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter  0,05(*)(+) 0,05(*)(+) 

0900020 Sukkerrør  0,01(*) 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,01(*) 0,01(*) 

0900990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,05(*) 0,05(*) 

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin 0,01(*)   

1011010 Muskler  (+)  

1011020 Fettvev  (+)  

1011030 Lever  (+)  

1011040 Nyrer  (+)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1011990 Andre    
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1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,01(*) (+)  

1012020 Fettvev 0,01(*) (+)  

1012030 Lever 0,02 (+)  

1012040 Nyrer 0,01(*) (+)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02   

1012990 Andre 0,01(*)   

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,02 (+)  

1013020 Fettvev 0,05 (+)  

1013030 Lever 0,025 (+)  

1013040 Nyrer 0,02 (+)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05   

1013990 Andre 0,01(*)   

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,01(*) (+)  

1014020 Fettvev 0,01(*) (+)  

1014030 Lever 0,02 (+)  

1014040 Nyrer 0,01(*) (+)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02   

1014990 Andre 0,01(*)   

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,01(*)   

1015020 Fettvev 0,01(*)   

1015030 Lever 0,02   

1015040 Nyrer 0,01(*)   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02   

1015990 Andre 0,01(*)   

1016000 f) fjørfe 0,01(*)   

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,01(*)   

1017020 Fettvev 0,01(*)   

1017030 Lever 0,02   

1017040 Nyrer 0,01(*)   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02   

1017990 Andre 0,01(*)   

1020000 Melk 0,01(*)   

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,01(*)   

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)   

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*)   

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*)   

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*)   

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

F) = Løselig i fett. 

Abamektin (summen av avermektin B1a, avermektin B1b og delta-8,9-isomer av avermektin B1a) (F) (R) 

R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Abamektin – kode 1000000 unntatt 1040000: avermektin B1a  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120060 Hasselnøtter 

0120110 Valnøtter 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0163040 Papaya 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

0213080 Reddiker 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 

0255000 e) sikori/julesalat 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256030 Snittselleri 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0270060 Purre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Desmedifam 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0252030 Mangold/bladbete 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

Fenmedifam 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster og rotasjonsvekster mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk samt metabolisme i vekster og 

rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252010 Spinat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster og rotasjonsvekster mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252030 Mangold/bladbete 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 
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0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk samt metabolisme i vekster og 

rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter» 

 ______________________________________________________________________________________________________  

b)  Nye kolonner for diklorprop, haloksyfop og oryzalin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter    

0110010 Grapefrukter 0,02(*)   

0110020 Appelsiner 0,3   

0110030 Sitroner 0,02(*)   

0110040 Lime 0,02(*)   

0110050 Mandariner 0,02(*)   

0110990 Andre 0,02(*)   
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0120000 Nøtter 0,02(*)   

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter 0,02(*)   

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter 0,02(*)   

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søte)    

0140030 Ferskener    

0140040 Plommer    

0140990 Andre    

0150000 Bær og småfrukter 0,02(*)   

0151000 a) druer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær    
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0153000 c) bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre småfrukter og bær    

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    

0160000 Forskjellige frukter med 0,02(*)   

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   (+) 

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    
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0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,02(*)  0,01(*) 

0211000 a) poteter  0,01(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01(*)  

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter  0,01(*)  

0213020 Gulrøtter  0,09 (+)  

0213030 Knollselleri  0,01(*)  

0213040 Pepperrot  0,01(*)  

0213050 Jordskokk  0,01(*)  

0213060 Pastinakk  0,01(*)  

0213070 Rotpersille  0,01(*)  

0213080 Reddiker  0,01(*)  

0213090 Havrerot  0,01(*)  

0213100 Kålrot  0,01(*)  

0213110 Neper  0,01(*)  

0213990 Andre  0,01(*)  
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0220000 Løk 0,02(*)  0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,01(*)  

0220020 Kepaløk  0,2 (+)  

0220030 Sjalottløk  0,01(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk  0,01(*)  

0220990 Andre  0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater    

0231020 Grønnsakpaprika    

0231030 Auberginer/eggplanter    

0231040 Okra    

0231990 Andre    

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall    

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais    

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker    

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    
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0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat    

0251020 Salat    

0251030 Bredbladet endiv    

0251040 Karse og andre spirer og skudd    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep/rucola    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter)    

0251990 Andre    

0252000 b) spinat og lignende blader 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    
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0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    

0260000 Belgfrukter 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)    

0260020 Bønner (uten belg)    

0260030 Erter (med belg)    

0260040 Erter (uten belg)    

0260050 Linser    

0260990 Andre    

0270000 Stengelgrønnsaker 0,02(*) 0,01(*)  

0270010 Asparges   0,05(*) (+) 

0270020 Kardon   0,01(*) 

0270030 Stilkselleri   0,01(*) 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   0,01(*) 

0270050 Artisjokk   0,01(*) 

0270060 Purre   0,01(*) 

0270070 Rabarbra   0,01(*) 

0270080 Bambusskudd   0,01(*) 

0270090 Palmehjerter   0,01(*) 

0270990 Andre   0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*)  0,01(*) 

0300010 Bønner  0,15 (+)  

0300020 Linser  0,01(*)  

0300030 Erter  0,15 (+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,01(*)  

0300990 Andre  0,01(*)  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)  0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,01(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)  

0401030 Valmuefrø  0,01(*)  

0401040 Sesamfrø  0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø  0,4 (+)  

0401060 Rapsfrø  0,2 (+)  

0401070 Soyabønner  0,01(*)  

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)  

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)  

0401110 Saflorfrø  0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø  0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø  0,01(*)  

0401140 Hampefrø  0,01(*)  

0401150 Ricinus  0,01(*)  

0401990 Andre  0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN  0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg 0,1   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*)   

0500030 Mais 0,02(*)   

0500040 Hirse 0,02(*)   

0500050 Havre 0,1   

0500060 Ris 0,02(*)   

0500070 Rug 0,1   

0500080 Sorghum 0,02(*)   

0500090 Hvete 0,1   

0500990 Andre 0,02(*)   
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0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Stilkselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    
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0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    
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0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,2 (+)  

0900020 Sukkerrør  0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter  0,01(*)  

0900990 Andre  0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Vev fra   0,01(*) 

1011000 a) svin    

1011010 Muskler 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1011020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1011030 Lever 0,05(*) (+) 0,03 (+)  

1011040 Nyrer 0,1 (+) 0,06 (+)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,1 0,06  

1011990 Andre 0,05(*) 0,01(*)  

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1012020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1012030 Lever 0,06 (+) 0,03 (+)  

1012040 Nyrer 0,7 (+) 0,07 (+)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,07  

1012990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1013020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1013030 Lever 0,06 (+) 0,03 (+)  

1013040 Nyrer 0,7 (+) 0,07 (+)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,07  

1013990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1014020 Fettvev 0,02(*) (+) 0,01(*) (+)  

1014030 Lever 0,06 (+) 0,03 (+)  

1014040 Nyrer 0,7 (+) 0,07 (+)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,07  

1014990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  
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1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,02(*) 0,01(*)  

1015020 Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  

1015030 Lever 0,06 0,03  

1015040 Nyrer 0,7 0,07  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,07  

1015990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskler 0,02(*) 0,01(*) (+)  

1016020 Fettvev 0,02(*) 0,015 (+)  

1016030 Lever 0,05(*) 0,03 (+)  

1016040 Nyrer 0,05(*) 0,01(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,03  

1016990 Andre 0,05(*) 0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,02(*) 0,01(*)  

1017020 Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  

1017030 Lever 0,06 0,03  

1017040 Nyrer 0,7 0,07  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,07  

1017990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1020000 Melk 0,01(*) 0,015 0,01(*) 

1020010 Storfe (+) (+)  

1020020 Sau (+) (+)  

1020030 Geit (+) (+)  

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) (+) 0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 
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1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

F) = Løselig i fett. 

Diklorprop (summen av diklorprop (inkludert diklorprop-P) dets salter, estere og konjugater, uttrykt som diklorprop) (R) 

R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Diklorprop – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av diklorprop (inkludert diklorprop-P) og dets salter, uttrykt som diklorprop 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 
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Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets estere, salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-isomerer i hvilket som helst 

forhold) 

R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Haloksyfop – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av haloksyfop, dets salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-

isomerer i hvilket som helst forhold) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsforhold i rest-

analyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213020 Gulrøtter 

0220020 Kepaløk 

0300010 Bønner 

0300030 Erter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restmengder i bearbeidede 

produkter, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagrings-

stabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401050 Solsikkefrø 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restkonsentrasjoner i 

bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i 

undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restkonsentrasjoner i 

bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i 

undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 
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1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, arten av reststoffer i bearbeidede 

produkter og analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Oryzalin (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og metabolisme i vekster mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 _________________________________________________________________________________________________________  
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for diklorprop og haloksyfop (inkludert haloksyfop-R) og oryzalin. 

b)  I del B utgår kolonnene for abamektin, desmedifam og fenmedifam. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 134/2014 

av 16. desember 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 23 nr. 12, 

artikkel 24 nr. 3 og artikkel 74, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre og fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og lette kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), 

for eksempel veigående firehjuls motorsykler, terreng-

gående firehjuls motorsykler og mopedbiler. 

2)  Forordning (EU) nr. 168/2013 åpner for å anvende 

reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UNECE) ved EU-typegod-

kjenning av hele kjøretøyer. I henhold til nevnte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 21.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 24. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

forordning skal typegodkjenning i samsvar med 

UNECE-reglementer med obligatorisk anvendelse anses 

som EU-typegodkjenning. 

3)  Obligatorisk anvendelse av UNECE-reglementer bidrar 

til å hindre duplisering, ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsprosedyrer og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, bedre mar-

kedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som er 

avtalepart i overenskomsten inngått i De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om fast-

settelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med 

hjul og til utstyr og deler som kan monteres og/eller 

benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkårene for 

gjensidig anerkjennelse av godkjenninger gitt på 

grunnlag av disse kravene («revidert overenskomst av 

1958»), som Unionen har tiltrådt ved rådsbeslutning 

97/836/EF(2), og på den måten øke konkurranseevnen til 

industrien i Unionen. De UNECE-reglementene som 

foreligger, er imidlertid enten foreldet eller ufull-

stendige, og de gjennomgås derfor på nytt og tilpasses 

til den tekniske utviklingen. 

4)  Ved forordning (EU) nr. 168/2013 oppheves derfor flere 

direktiver som omhandler godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L samt systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter beregnet på disse kjøretøyene, og som 

inneholder krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse. 

Med tanke på EU-typegodkjenning bør disse direktivene 

  

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det 

europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse 

av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og 

deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse krav («revidert overenskomst av 1958») (EFT  

L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

2018/EØS/84/21 
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i første omgang erstattes med bestemmelsene i denne 

forordning. På lengre sikt, når gjennomgåelsen i FN er 

sluttført, vil det foreligge likeverdige UNECE-regle-

menter, og teksten i denne forordning vil da kunne 

erstattes med henvisninger til dem. 

5)  UNECE-reglement nr. 41 om lydutslipp fra motorsykler 

i gruppe L3e og L4e ble oppdatert i 2011 for å ta hensyn 

til den tekniske utviklingen. UNECE-reglement nr. 41 

bør derfor gjøres obligatorisk i regelverket om EU-

typegodkjenning og erstatte vedlegg III til kapittel 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF(1), slik at 

motorsykler bare behøver å oppfylle ett sett med 

støykrav som anerkjennes over hele verden av avtale-

partene i den reviderte overenskomsten av 1958. 

UNECE-reglement nr. 85 om måling av nettoeffekt av 

elektriske motorer bør også gjøres obligatorisk, med 

samme målsetting om gjensidig anerkjennelse mellom 

avtalepartene i den reviderte overenskomsten av 1958 

med hensyn til krav til framdriftsytelse for elektriske 

motorer. 

6)  Miljøstandard Euro 4 og Euro 5 er blant de tiltakene 

som er beregnet på å redusere utslipp av partikler og 

ozondannende stoffer, som nitrogenoksider og hydro-

karboner. Hydrokarbonutslippene fra kjøretøyer i 

gruppe L må reduseres betydelig for å bedre luft-

kvaliteten og overholde grenseverdiene for forurens-

ning, ikke bare for å oppnå en direkte betydelig 

reduksjon av de uforholdsmessig høye utslippene av 

hydrokarboner gjennom eksos- og fordampingsutslipp 

fra disse kjøretøyene, men også for å bidra til å redusere 

nivåene av flyktige partikler i byområder, og eventuelt 

også smog. 

7)  Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra 

kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampings-

utslippene til de grensene for hydrokarbonmasse som er 

fastsatt i del C i vedlegg VI til forordning (EU)  

nr. 168/2013. For dette formål må det foretas en type 

IV-prøving ved typegodkjenningen for å måle kjø-

retøyets fordampingsutslipp. Ett av kravene i forbin-

delse med type IV-prøving i et forseglet kammer for 

bestemmelse av fordampingsutslipp (SHED) er at det 

enten skal monteres en raskt eldet karbonbeholder eller, 

dersom det monteres en innkjørt karbonbeholder, legges 

til en forringelsesfaktor. I undersøkelsen av miljø-

virkninger nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 168/2013 vil det bli undersøkt om det er kostnads-

effektivt å beholde denne forringelsesfaktoren som et 

alternativ til å montere en representativ og raskt eldet 

  

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

karbonbeholder. Dersom undersøkelsen viser at denne 

metoden ikke er kostnadseffektiv, vil det på et passende 

tidspunkt bli framlagt et forslag om å fjerne denne 

muligheten med virkning etter Euro 5. 

8)  Det er behov for en standardisert metode for måling av 

kjøretøyers energieffektivitet (drivstoff- eller energi-

forbruk, karbondioksidutslipp og elektrisk rekkevidde) 

for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshind-

ringer medlemsstatene imellom, og for å sikre at kunder 

og brukere mottar objektiv og presis informasjon. 

9)  Metodene for måling av framdriftsytelse, herunder 

høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment og 

største kontinuerlige samlede effekt for kjøretøyer i 

gruppe L, kan variere fra en medlemsstat til en annen, 

og dette kan utgjøre en handelshindring i Unionen. Det 

må derfor fastsettes harmoniserte krav til metoder for 

måling av framdriftsytelse i kjøretøyer i gruppe L, slik 

at godkjenninger av kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter får anvendelse på 

samtlige typer av disse kjøretøyene. 

10)  Krav til funksjonssikkerhet eller miljøprestasjon gjør det 

nødvendig å innføre restriksjoner med hensyn til 

inngrep på visse kjøretøytyper i gruppe L. For å unngå 

at restriksjonene hindrer eierne i å utføre service og 

vedlikehold, bør de være strengt begrenset til inngrep 

som i betydelig grad og på en skadelig måte endrer 

kjøretøyets miljøprestasjon, framdriftsytelse og funk-

sjonssikkerheten. Ettersom skadelige inngrep på 

kjøretøyets framdriftssystem påvirker både miljøpre-

stasjonen og funksjonssikkerheten, bør de detaljerte 

kravene til framdriftsytelse og støyreduksjon fastsatt i 

denne forordning også brukes som referanse når det 

iverksettes tiltak for å hindre inngrep på framdrifts-

systemet. 

11)  I del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

henvises det til de åtte prøvingstypene som gjør det 

mulig å vurdere miljøprestasjonen til det kjøretøyet i 

gruppe L som skal godkjennes. Det bør fastsettes 

detaljerte prøvingskrav i denne delegerte rettsakten, og 

del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 bør 

endres ved å knytte de prøvingsgrenseverdiene som er 

vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, til de detaljerte 

prøvingsprosedyrene og tekniske kravene i denne 

forordning. Det bør settes inn en henvisning til de 

detaljerte prøvingsprosedyrene og -kravene som er 

fastsatt i denne forordning, i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013 gjennom endringene 

fastsatt i vedlegg XII til denne forordning —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de detaljerte tekniske kravene 

og prøvingsprosedyrene med hensyn til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse for godkjenning av kjøretøyer i gruppe L og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er 

beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013, og det opprettes en liste over UNECE-reglemen-

ter og endringer av disse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse.  

I tillegg menes med: 

1) «WMTC, trinn 1» den globalt harmoniserte prøvings-

syklusen for motorsykler fastsatt i globalt teknisk UNECE-

reglement nr. 2(1), som fra 2006 har vært benyttet som 

alternativ type I-prøvingssyklus for utslipp i den europeiske 

kjøresyklusen for motorsykkeltyper i gruppe L3e, 

2) «WMTC, trinn 2» den globalt harmoniserte prøvings-

syklusen for motorsykler fastsatt i endret globalt teknisk 

UNECE-reglement nr. 2(2), som benyttes som obligatorisk 

type I-prøvingssyklus for utslipp ved godkjenning av 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e, L4e, L5e-A og L7e-A som 

er i samsvar med Euro 4, 

3) «WMTC, trinn 3» den reviderte WMTC nevnt i del A i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, som tilsvarer 

den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for motorsykler 

fastsatt i endret globalt teknisk UNECE-reglement nr. 2(3), 

som er tilpasset for kjøretøyer med lav høyeste konstruk-

sjonshastighet, og som benyttes som obligatorisk type I-

prøvingssyklus for utslipp ved godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L som er i samsvar med Euro 5, 

4) «kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet» kjøretøyets 

høyeste hastighet bestemt i samsvar med artikkel 15 i denne 

forordning, 

  

(1) «Measurement procedure for two-wheel motorcycles equipped 

with a positive or compression ignition engine with regard to the 

emissions of gaseous pollutants, CO2 emissions and fuel 

consumption» (FN-dokumentreferanse ECE/TRANS/180/Add2e 

av 30. august 2005), inkludert endring 1 (UNECE-dokument-

referanse ECE/TRANS/180a2a1e av 29. Januar 2008). 

(2) WMTC, trinn 2 tilsvarer WMTC, trinn 1 som endret ved rettelse 2 

av tilføyelse 2 (ECE/TRANS/180a2c2e av 9. september 2009) og 

rettelse 1 av tilføyelse 1 (ECE/TRANS/180a2a1c1e av  

9. september 2009). 

(3) Dessuten vil det bli tatt hensyn til de rettelser og endringer som 

påpekes i undersøkelsen av miljøvirkninger nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EU) nr. 168/2013, samt de rettelser og endringer som 

foreslås og vedtas av UNECE WP29 som et ledd i den løpende 

forbedringen av den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for 

kjøretøyer i gruppe L. 

5) «eksosutslipp» utslipp av forurensende gasser og partikler 

fra eksosrøret, 

6) «partikkelfilter» et filter som er montert i kjøretøyets 

eksosanlegg for å minske partikkelmengden i eksos-

strømmen, 

7) «riktig vedlikeholdt og brukt» det at et utvalgt prø-

vingskjøretøy oppfyller kriteriene for godkjenning av 

kjøretøyet med hensyn til et godt vedlikeholdsnivå og 

normal bruk i samsvar med kjøretøyprodusentens 

anbefalinger, 

8) «motorens drivstoffkrav» den drivstofftype som motoren 

vanligvis bruker: 

a)  bensin (E5) 

b)  flytende petroleumsgass (LPG) 

c)  NG/biometan (naturgass) 

d)  enten bensin (E5) eller LPG 

e)  enten bensin (E5) eller NG/biometan 

f)  dieselolje (B5) 

g)  blanding av etanol (E85) og bensin (E5) (blandings-

drivstoff) 

h)  blanding av biodiesel og diesel (B5) (blandings-

drivstoff) 

i)  hydrogen (H2) eller en blanding (H2NG) av NG/ 

biometan og hydrogen 

j)  enten bensin (E5) eller hydrogen (to typer drivstoff) 

9) «typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon» av et 

kjøretøy, godkjenning av en kjøretøytype, -variant eller  

-versjon hva angår følgende vilkår: 

a)  samsvar med del A og B i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013 

b)  tilhørighet til samme framdriftsfamilie i samsvar med 

kriteriene i vedlegg XI 

10) «kjøretøytype med hensyn til miljøprestasjon» et sett med 

kjøretøyer i gruppe L som ikke skiller seg fra hverandre på 

følgende punkter: 

a)  ekvivalent svingmasse bestemt i forhold til referanse-

massen, i samsvar med tillegg 5, 7 eller 8 til vedlegg II  
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b)  framdriftsegenskapene definert i vedlegg XI med 

hensyn til framdriftsfamilie 

11) «periodisk regeneringssystem» en forurensingsredu-

serende innretning, for eksempel en katalysator, et 

partikkelfilter eller en annen forurensningsreduserende 

innretning som krever en periodisk regenereringsprosess 

etter mindre enn 4 000 km ved normal drift av kjøretøyet, 

12) «kjøretøy som bruker alternativt drivstoff» et kjøretøy 

konstruert for å kjøre på minst én type drivstoff som enten 

er gassformig ved atmosfærisk temperatur og trykk, eller 

som i hovedsak er produsert av ikke-mineralsk olje, 

13) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av H2NG» et 

kjøretøy konstruert for å kjøre på forskjellige blandinger 

av hydrogen og naturgass eller biometan, 

14) «hovedkjøretøy» et kjøretøy som er representativt for en 

framdriftsfamilie som oppført i vedlegg XI, 

15) «type forurensningsreduserende innretning» en kategori 

av forurensningsreduserende innretninger som benyttes til 

å redusere utslipp av forurensende stoffer, og som ikke 

skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til sine 

miljøprestasjon og konstruksjonsegenskaper, 

16) «katalysator» en utslippsreduserende innretning som 

omdanner giftige biprodukter fra forbrenning i eksosen fra 

en motor til mindre giftige stoffer gjennom katalyserte 

kjemiske reaksjoner, 

17) «katalysatortype» en kategori av katalysatorer som ikke 

skiller seg fra hverandre på følgende punkter: 

a)  antall substrater, struktur og materiale 

b)  type katalytisk aktivitet (oksidasjon, treveiskatalyse 

eller annen type katalytisk aktivitet) 

c)  volum, forholdet mellom frontareal og substratlengde 

d)  innhold av katalytisk materiale 

e)  forhold mellom katalytiske materialer 

f)  celletetthet 

g)  dimensjoner og form 

h)  varmebeskyttelse 

i)  ikke-avtakbar eksosmanifold, katalysator og lyddem-

per som er integrert i kjøretøyets eksosanlegg, eller 

avtakbare enheter i eksosanlegget som kan skiftes ut 

18) «referansemasse» masse i driftsferdig stand av et kjøretøy 

i gruppe L, bestemt i samsvar med artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 168/2013, pluss førerens masse (75 kg), og 

eventuelt pluss framdriftsbatteriets masse, 

19) «drivverk» den del av framdriftssystemet som kommer 

etter framdriftsenheten(e), og som kan bestå av clutchene 

med dreiemomentomformer, girkassen og dens styring, 

enten en drivaksel, drivrem eller drivkjede, differen-

sialene, sluttutvekslingen og drivhjulets dekk (radius), 

20) «stopp-start-system» automatisk stopp og start av fram-

driftsenheten for å begrense tomgangskjøring og derved 

redusere kjøretøyets drivstofforbruk og utslipp av 

forurensende stoffer og CO2, 

21) «programvare for framdriftssystemet» et sett med 

algoritmer som styrer databehandlingen i framdrifts-

systemets eller drivverkets styreenheter, og som innehol-

der en ordnet sekvens med instruksjoner som endrer 

styreenhetenes tilstand, 

22) «kalibrering av framdriftssystemet» bruk av et bestemt 

sett med datatabeller og parametrer i styreenhetens 

programvare til å fininnstille kjøretøyets framdriftssystem, 

framdriftsenhet eller drivverk, 

23) «framdriftssystemets styreenhet» en felles styreenhet for 

forbrenningsmotor(er), elektriske drivmotorer eller driv-

verk, herunder girkassen eller clutchen, 

24) «motorens styreenhet» den datamaskin i kjøretøyet som 

helt eller delvis styrer kjøretøyets motor eller motorer, 

25) «drivverkets styreenhet» den datamaskin i kjøretøyet som 

helt eller delvis styrer kjøretøyets drivverk, 

26) «føler» en omformer som måler en fysisk mengde eller 

tilstand og omdanner dette til et elektrisk signal som 

benyttes som inngangssignal til en styreenhet,  
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27) «aktuator» en innretning som omformer et utgangssignal 

fra en styreenhet til bevegelse, varme eller en annen fysisk 

tilstand for å styre framdriftssystem, motor(er) eller 

drivverk, 

28) «forgasser» en innretning som blander drivstoff og luft til 

en blanding som kan forbrennes i en forbrenningsmotor, 

29) «spyleport» et forbindelsesledd mellom veivhus og 

forbrenningskammer i en totaktsmotor, der en blanding av 

friskluft, drivstoff og smøreolje passerer inn i 

forbrenningskammeret, 

30) «luftinntakssystem» et system bestående av komponenter 

som gjør det mulig for friskluft eller en blanding av luft og 

drivstoff å komme inn i motoren, og som omfatter 

motorens luftfilter, inntaksrør, resonator(er), spjeldhus og 

inntaksmanifold, dersom dette er montert, 

31) «turbolader» en sentrifugalkompressor som drives av en 

eksosturbin, og som øker luftmengden inn i forbrennings-

motoren og derved øker framdriftsytelsen, 

32) «overlader» en luftinntakskompressor som benyttes til 

forsert tilførsel av luft til forbrenningsmotoren, og derved 

øker framdriftsytelsen, 

33) «brenselcelle» en innretning som omdanner kjemisk 

energi fra hydrogen, til elektrisk energi til framdrift av 

kjøretøyet, 

34) «veivhus» rom i eller utenfor en motor som er forbundet 

med bunnpannen ved interne eller eksterne rør som gasser 

og damp kan slippe ut gjennom, 

35) «permeabilitetsprøving» prøving av tap gjennom sidene i 

den ikke-metalliske drivstoffbeholderen og forkondisjo-

nering av drivstoffbeholderens ikke-metalliske materiale 

før prøving av drivstofflagring i samsvar med nr. C8 i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, 

36) «permeasjon» tap gjennom sidene i drivstoffbeholderen og 

tilførselssystemene, som vanligvis prøves ved å bestemme 

vekttapet, 

37) «fordamping» utluftingsutslipp fra drivstoffbeholderen, 

drivstofftilførselssystemet eller andre kilder, slik at hydro-

karboner fordamper til atmosfæren, 

38) «akkumulering av kjørelengde» et representativt 

prøvekjøretøy eller en gruppe representative 

prøvekjøretøyer som kjøres en forhåndsdefinert avstand 

som fastsatt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) eller b) i 

forordning (EU) nr. 168/2013, i samsvar med prøvings-

kravene i vedlegg VI til denne forordning, 

39) «elektrisk framdriftssystem» et system som består av en 

eller flere enheter for lagring av elektrisk energi, for 

eksempel batterier, elektromekaniske svinghjul eller 

superkondensatorer, samt en eller flere enheter for 

kondisjonering av elektrisk kraft og en eller flere 

elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk energi 

til mekanisk energi som overføres til hjulene og brukes til 

framdrift av kjøretøyet, 

40) «elektrisk rekkevidde» den avstanden som kjøretøyer som 

drives utelukkende av et elektrisk framdriftssystem eller 

av et elektrisk hybridframdriftssystem med ekstern lading, 

kan kjøre ved elektrisk drift på et fulladet batteri eller en 

fulladet annen enhet for lagring av elektrisk energi, målt i 

samsvar med metoden beskrevet i tillegg 3.3 til  

vedlegg VII, 

41) «rekkevidde med ekstern lading» samlet tilbakelagt 

avstand under fullstendige, kombinerte sykluser som 

kjøres til energien fra den eksterne ladningen av batteriet 

(eller en annen enhet for lagring av elektrisk energi) er 

oppbrukt, målt i samsvar med metoden beskrevet i tillegg 

3.3 til vedlegg VII, 

42) «høyeste 30-minuttershastighet» høyeste hastighet som et 

kjøretøy kan holde i 30 minutter, som et resultat av den 

målingen av 30-minutterseffekt som er fastsatt i UNECE-

reglement nr. 85, 

43) «typegodkjenning med hensyn til framdriftsytelse» god-

kjenning av en kjøretøytype, -variant eller -versjon med 

hensyn til framdriftsytelse hva angår følgende vilkår: 

a)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(er)  
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b)  største kontinuerlige nominelle dreiemoment eller 

største nettodreiemoment 

c)  største kontinuerlige nominelle effekt eller største 

nettoeffekt 

d)  største samlede dreiemoment og effekt dersom det er 

et hybridkjøretøy 

44) «framdriftstype» framdriftsenheter der egenskapene ikke 

skiller seg grunnleggende fra hverandre med hensyn til 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, største netto-

effekt, største kontinuerlige nominelle effekt og største 

dreiemoment, 

45) «nettoeffekt» tilgjengelig effekt i prøvingsbenk, på 

veivakselenden eller tilsvarende komponent i framdrifts-

enheten, ved de omdreiningshastigheter som er målt av 

produsenten ved typegodkjenning, med det tilbehør som er 

oppført i tabell Ap2.1-1 eller Ap2.2-1 i tillegg 2 til 

vedlegg X, når det tas hensyn til girkassens effektivitet, 

dersom nettoeffekten bare kan måles med girkassen 

montert på framdriftsenheten, 

46) «største nettoeffekt» største nettoeffekt fra framdrifts-

enheter som omfatter en eller flere forbrenningsmotorer, 

ved full motorbelastning, 

47) «største dreiemoment» største dreiemoment målt ved full 

motorbelastning, 

48) «tilbehør» alle apparater og innretninger som er oppført i 

tabell Ap2.1-1 eller Ap2.2-1 i vedlegg X. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENS FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

KJØRETØYENES MILJØPRESTASJON 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon med hensyn til 

miljøprestasjon for kjøretøyer i gruppe L 

1.  Produsenten skal utstyre kjøretøyer i gruppe L med 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon som er konstruert, 

oppbygd og montert slik at kjøretøyet ved normal bruk og når 

det vedlikeholdes i samsvar med produsentens anvisninger, er i 

samsvar med de detaljerte tekniske kravene og prøvings-

prosedyrene i denne forordning. 

2.  Produsenten skal ved hjelp av fysisk demonstrasjons-

prøving dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

kjøretøyer i gruppe L som gjøres tilgjengelige på markedet, 

registreres eller tas i bruk i Unionen, er i samsvar med de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsprosedyrene med hensyn 

til disse kjøretøyenes miljøprestasjon, som fastsatt i  

artikkel 5–15. 

3.  Dersom produsenten endrer egenskapene ved utslipps-

reduksjonssystemet eller ytelsen til en komponent som har 

betydning for utslippene, etter at den godkjente kjøretøytypen 

med hensyn til miljøprestasjon er brakt i omsetning, skal 

produsenten umiddelbart melde fra til godkjennings-

myndigheten om dette. Produsenten skal dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at de endrede egenskapene ved 

utslippsreduksjonssystemet eller komponenten ikke fører til en 

dårligere miljøprestasjon enn den som ble påvist ved 

typegodkjenningen. 

4.  Produsenten skal påse at reservedeler og utstyr som gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, er i samsvar 

med de detaljerte tekniske kravene og prøvingsprosedyrene 

med hensyn til miljøprestasjon for kjøretøyene nevnt i denne 

forordning. Et godkjent kjøretøy i gruppe L med en slik 

reservedel eller slikt utstyr skal overholde de samme prøvings-

kravene og grenseverdiene for ytelse som et kjøretøy med en 

original del eller originalt utstyr som minst oppfyller de krav til 

holdbarhet som er fastsatt i artikkel 22 nr. 2 og artikkel 23 og 

24 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

5.  Produsenten skal påse at typegodkjenningsprosedyrene for 

kontroll av produksjonssamsvar følges med hensyn til de 

detaljerte kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse som er 

fastsatt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. C3 i 

vedlegg II til samme forordning. 

6.  Produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten en be-

skrivelse av de tiltak som er truffet for å hindre inngrep på 

framdriftssystemets styringssystem, herunder datamaskinene 

som styrer miljøprestasjonen og framdriftsytelse i samsvar med 

nr. C1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

7.  På hybridkjøretøyer eller kjøretøyer utstyrt med et stopp-

start-system skal produsenten installere en «servicetilstand» der 

kjøretøyet kan kjøres kontinuerlig på den drivstoffdrevne 

motoren ved prøving eller kontroll av miljøprestasjon og 

framdriftsytelse. Dersom denne kontrollen eller prøvingen 

krever en særlig prosedyre, skal den beskrives nærmere i 

servicehåndboken (eller tilsvarende). Den særlige prosedyren 

skal ikke kreve bruk av særskilt utstyr utover det som følger 

med kjøretøyet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UNECE-reglementer 

1.  De UNECE-reglementene og de endringene av disse som 

er oppført i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse på 

typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon og framdrifts-

ytelse.  
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2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≤ 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglemen-

ter som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste konstruk-

sjonshastighet på > 25 km/t. 

3.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UNECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i denne forordning, herunder eventuelle undergrupper. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner, krav og prøvingsprosedyrer med 

hensyn til miljøprestasjon for kjøretøyer i gruppe L 

1.  Prøvingsprosedyrene for miljøprestasjon og fram-

driftsytelse skal utføres i samsvar med prøvingskravene i denne 

forordning. 

2.  Prøvingsprosedyrene skal utføres av eller i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten eller, dersom godkjennings-

myndigheten gir tillatelse til det, av den tekniske instansen. 

Produsenten skal velge ut et representativt hovedkjøretøy for å 

dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at miljøpre-

stasjonen for kjøretøyene i gruppe L er i samsvar med kravene i 

vedlegg XI. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til 

godkjenningsmyndigheten i det format for prøvingsrapporter 

som er omhandlet i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 168/2013. 

4.  Typegodkjenning med hensyn til miljøprestasjon ved 

prøvingstype I, II, III, IV, V, VII og VIII skal utvides til å 

omfatte forskjellige kjøretøyvarianter og -versjoner og fram-

driftstyper og -familier, forutsatt at kjøretøyversjonen, fram-

driftssystemet eller de parametrene for det forurensnings-

reduserende systemet som er oppført i vedlegg XI, er identiske 

eller holder seg innenfor de foreskrevne toleransene angitt i 

nevnte vedlegg. 

5.  Hybridkjøretøyer eller kjøretøyer utstyrt med et stopp-

start-system skal prøves med den drivstoffdrevne motoren i 

gang når det er angitt i prøvingsprosedyren. 

Artikkel 6 

Krav til type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type I-prøving av 

eksosutslipp etter kaldstart som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav til type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) 

tomgangsturtall og fri akselerasjon 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type II-prøving av 

eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon som 

er nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, 

skal utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 8 

Krav til type III-prøving: utslipp av veivhusgasser 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type III-prøving av 

utslipp av veivhusgasser som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav til type IV-prøving: fordampingsutslipp 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type IV-prøving av 

fordampingsutslipp som er nevnt i del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav til type V-prøving: forurensningsreduserende 

innretningers holdbarhet 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type V-prøving av 

forurensningsreduserende innretningers holdbarhet som er 

nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Krav til type VIII-prøving: CO2-utslipp, drivstofforbruk, 

forbruk av elektrisk energi eller elektrisk rekkevidde 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type VII-prøving av 

energieffektivitet med hensyn til CO2-utslipp, drivstofforbruk, 

forbruk av elektrisk energi eller elektrisk rekkevidde som er 

nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne 

forordning.  
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Artikkel 12 

Krav til type VIII-prøving: OBD-miljøprøvinger 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type VIII-prøving av 

miljødelen av egendiagnosesystemer (OBD) som er nevnt i del 

A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav til type IX-prøving: lydnivå 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved type IX-prøving av 

lydnivå som er nevnt i del A i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IX til denne forordning. 

KAPITTEL III 

PRODUSENTENS FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

KJØRETØYENES FRAMDRIFTSYTELSE 

Artikkel 14 

Generelle forpliktelser 

1.  Før et kjøretøy i gruppe L gjøres tilgjengelig på markedet, 

skal produsenten påvise framdriftsytelse i kjøretøytypen i 

gruppe L overfor godkjenningsmyndigheten, i samsvar med 

kravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Når produsenten gjør et kjøretøy i gruppe L tilgjengelig på 

markedet eller registrerer det før det tas i bruk, skal den påse at 

framdriftsytelsen i kjøretøytypen i gruppe L ikke overstiger det 

som er meldt til godkjenningsmyndigheten i opplysnings-

mappen omhandlet i artikkel 27 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.  Framdriftsytelsen i et kjøretøy som er utstyrt med et 

reservesystem, en reservekomponent eller en separat teknisk 

reserveenhet, skal ikke overstige ytelsen i et kjøretøy som er 

utstyrt med de originale systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene. 

Artikkel 15 

Krav til framdriftsytelse 

De prøvingsprosedyrene og kravene ved prøving av 

framdriftsytelse som er nevnt i nr. A2 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg X til denne forordning. 

KAPITTEL IV 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 16 

Typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L og systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter til disse 

1.  Når en produsent ber om det, skal de nasjonale 

myndigheter ikke med begrunnelse i kjøretøyets miljøpre-

stasjon nekte å gi typegodkjenning med hensyn til miljøpre-

stasjon og framdriftsytelse eller nasjonal godkjenning for en ny 

kjøretøytype, eller forby at et kjøretøy, et system, en kompo-

nent eller separat teknisk enhet gjøres tilgjengelig på markedet, 

registreres eller tas i bruk, når det aktuelle kjøretøyet er i 

samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013 og de detaljerte 

prøvingskravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Med virkning fra datoene fastsatt i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013 skal de nasjonale myndigheter, 

for nye kjøretøyer som ikke samsvarer med miljøstandard Euro 

4 i del A1, B1, C1 og D i vedlegg VI og VII til forordning (EU) 

nr. 168/2013 eller miljøstandard Euro 5 i del A2, B2, C2 og D i 

vedlegg VI og VII til forordning (EU) nr. 168/2013, anse at 

samsvarssertifikater som inneholder tidligere miljø-

grenseverdier, ikke lenger er gyldige ved anvendelse av artikkel 

43 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013, og med begrunnelse i 

utslipp, drivstoff- eller energiforbruk eller gjeldende krav til 

funksjonssikkerhet eller kjøretøyets oppbygging, forby at slike 

kjøretøyer gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas 

i bruk. 

3.  Ved anvendelse av artikkel 77 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 168/2013 skal de nasjonale myndigheter klassifisere den 

godkjente kjøretøytypen i samsvar med vedlegg I til nevnte 

forordning. 

Artikkel 17 

Typegodkjenning av forurensningsreduserende 

reserveinnretninger 

1.  De nasjonale myndigheter skal forby at nye forurens-

ningsreduserende reserveinnretninger beregnet på montering i 

kjøretøyer som er godkjent i henhold til denne forordning, 

gjøres tilgjengelige på markedet eller installeres i et kjøretøy 

når de ikke er av en type som er typegodkjent med hensyn til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse i samsvar med artikkel 23 

nr. 10 i forordning (EU) nr. 168/2013 og med denne forordning.  
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2.  De nasjonale myndigheter kan fortsatt innvilge utvidelser 

av EU-typegodkjenninger som nevnt i artikkel 35 i forordning 

(EU) nr. 168/2013, til å omfatte forurensningsreduserende 

reserveinnretninger som er av en type som omfattes av direktiv 

2002/24/EF, på de vilkår som opprinnelig gjaldt. De nasjonale 

myndigheter skal forby at slike forurensningsreduserende 

reserveinnretninger gjøres tilgjengelige på markedet eller 

installeres i et kjøretøy, med mindre de er av en type som har 

fått relevant typegodkjenning. 

3.  En type forurensningsreduserende reserveinnretning 

beregnet på montering i et kjøretøy som er typegodkjent i 

samsvar med denne forordning, skal prøves i samsvar med 

tillegg 10 til vedlegg II og med vedlegg VI. 

4.  Originale forurensningsreduserende reserveinnretninger 

som er av en type som omfattes av denne forordning, og som er 

beregnet på montering i et kjøretøy som det vises til i den 

relevante typegodkjenningsdokumentasjonen for hele 

kjøretøyet, behøver ikke samsvare med prøvingskravene i 

tillegg 10 til vedlegg II, forutsatt at de oppfyller kravene i punkt 

4 i nevnte tillegg. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

Del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 endres i 

samsvar med vedlegg XII. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Endring av del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 

1.  Del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013 skal lyde: 

«A)  Miljøprøvinger og -krav 

Kjøretøyer i gruppe L kan typegodkjennes bare dersom de oppfyller følgende miljøkrav: 

Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i 

undergrupper i tillegg til 

artikkel 2 og vedlegg I 

Krav: prøvingsprosedyrer 

I Eksosutslipp etter 

kaldstart 

Vedlegg VI del A Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

II — ET eller hybrid(5) 

utstyrt med ET: 

utslipp ved 

tomgang og økt 

tomgangsturtall 

— KT eller hybrid 

med KT-motor: 

prøving ved fri 

akselerasjon 

Direktiv 

2009/40/EF(6) 

Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg III til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

III Utslipp av 

veivhusgasser 

Nullutslipp, lukket 

veivhus. Utslipp av 

veivhusgasser skal 

ikke gå direkte ut i 

omgivelsesluften fra 

noe kjøretøy i løpet 

av dets levetid. 

Punkt 3.2 i vedlegg XI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg IV til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

IV Fordampingsutslipp Vedlegg VI del C Punkt 3.2 i vedlegg XI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg V til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

V De forurensnings-

reduserende 

innretningenes 

holdbarhet 

Vedlegg VI og VII SRC-LeCV: punkt 2 i 

tillegg 1 til vedlegg VI 

til delegert kommisjons-

forordning (EU)  

nr. 134/2014 

USA EPA AMA: punkt 

2.1 i tillegg 2 til vedlegg 

VI til delegert kommi-

sjonsforordning (EU)  

nr. 134/2014 

Vedlegg VI til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

VI En type VI-prøving er 

ikke fastsatt 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 



Nr. 84/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i 

undergrupper i tillegg til 

artikkel 2 og vedlegg I 

Krav: prøvingsprosedyrer 

VII CO2-utslipp, 

drivstofforbruk og/eller 

forbruk av elektrisk 

energi og elektrisk 

rekkevidde 

Måling og 

rapportering, ingen 

grenseverdi for 

typegodkjenning 

Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg VII til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

VIII OBD-miljøprøvinger Vedlegg VI del B Punkt 4.3 i vedlegg II til 

delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

Vedlegg VIII til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

IX Lydnivå Vedlegg VI del D Når UNECE-reglement 

nr. 9, 41, 63 eller 92 

erstatter EUs egne krav 

som er fastsatt i den 

delegerte rettsakten om 

krav til miljøprestasjon 

og framdriftsytelse, skal 

kriteriene om klassifise-

ring i (under)grupper 

fastsatt i disse UNECE-

reglementene (vedlegg 

6) velges ut med 

henvisning til type IX-

prøving av lydnivå. 

Vedlegg IX til delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/238 

av 19. februar 2016 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til 

sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014(2) er det fastsatt et unntak på visse vilkår fra nr. 4 i kapittel IV i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til transport i sjøgående fartøyer av flytende oljer og fettstoffer («oljer og 

fett») beregnet på, eller som sannsynligvis vil bli brukt til, konsum. 

2) Vilkårene knytter seg til skipsutstyr og transportmetoder i tillegg til kriterier for stoffer som skal transporteres i et 

sjøgående fartøy som tidligere last. Stoffer som oppfyller kriteriene, er oppført i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 579/2014 (listen over akseptable tidligere laster). 

3) I listen over akseptable tidligere laster beskriver ikke den felles posten for «ammoniumnitratløsning og kalsium-

nitratløsning (CN-9) og dets dobbeltsalt» lasten godt nok, noe som skaper forvirring hos befrakterne. Listen over 

akseptable tidligere laster bør derfor endres for å gjenspeile hvilke andre former kalsiumnitrat kan ha, slik som kalsium-

ammoniumnitrat, kalsium(II)nitratdihydrat og kalsiumnitrattetrahydrat. Alle disse formene har identiske risikoprofiler, 

og det eneste som skiller dem fra hverandre, er mengden krystallvann i molekylene. 

4) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden ved Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet bekreftet på sitt 68. plenumsmøte(3) at disse ulike formene for kalsiumnitratløsninger bare skiller seg fra 

hverandre når det gjelder vannmengden, og konkluderte med at forekomsten av dem ikke påvirker de toksikologiske 

egenskapene og den kjemiske reaktiviteten på andre måter enn stoffene som opprinnelig var oppført i den felles posten. 

5) Listen over akseptable tidligere laster i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 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 45 av 20.2.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 26. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014 av 28. mai 2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer (EUT L 160 av 29.5.2014, s. 14). 

(3) Referat fra det 68. plenumsmøtet til Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (EFSA/CONTAM/2330) er 

tilgjengelig på http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/141125b-m.pdf 

2018/EØS/84/22 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 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, 19. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 12 erstattes den felles posten for «ammoniumnitratløsning og kalsiumnitratløsning (CN-9) og dets dobbeltsalt» med 

følgende separate poster: 

«Ammoniumnitratløsning 6484-52-2 

Kalsium-ammoniumnitrat 15245-12-2» 

2)  Følgende poster settes inn nedenfor rad 13 (posten for «kalsiumkloridløsning»): 

«Kalsiumnitrat 10124-37-5 

Kalsium(II)nitratdihydrat 35054-52-5 

Kalsiumnitrattetrahydrat 13477-34-4» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/239 

av 19. februar 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for 

tropanalkaloider i visse kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vedtatt en uttalelse om tropanalkaloider i næringsmidler og fôr(3). 

3) Tropanalkaloider er sekundære metabolitter som forekommer naturlig i flere plantefamilier, inkludert Brassicaceae, 

Solanaceae og Erythroxylaceae. Det er hittil konstatert flere enn 200 tropanalkaloider. De mest undersøkte 

tropanalkaloider er (-)-hyoscyamin og (-)-skopolamin. Atropin er den racemiske blandingen av (-)-hyoscyamin og (+)-

hyoscyamin der bare (-)-hyoscyamin-enantiomer har antikolinergisk aktivitet. 

4) Forekomsten av tropanalkaloider i slekten Datura er et kjent faktum. Datura stramonium er svært utbredt i tempererte 

og tropiske områder, og det er derfor funnet frø av Datura stramonium som urenheter i linfrø, soyabønner, sorghum, 

hirse, solsikke og bokhvete samt i produkter framstilt av disse. Frø av Datura stramonium kan ikke enkelt fjernes fra 

sorghum, hirse og bokhvete gjennom sortering og rengjøring, og derfor forekommer det at sorghum, hirse og bokhvete 

samt produkter framstilt av disse og kornbaserte næringsmidler som inneholder disse, er forurenset med tropan-

alkaloider. 

5) CONTAM-gruppen har fastsatt en gruppeverdi for akutt referansedose på 0,016 μg/kg kroppsvekt uttrykt som summen 

av (-)-hyoscyamin og (-)-skopolamin, basert på en antakelse om likeverdig styrke. På bakgrunn av de begrensede 

opplysningene som var tilgjengelige, konkluderte CONTAM-gruppen med at småbarns eksponering gjennom kosten 

kan overstige gruppeverdien betydelig. 

6) Det bør derfor fastsettes en grenseverdi for (-)-hyoscyamin og (-)-skopolamin i kornbaserte næringsmidler som 

inneholder hirse, sorghum, bokhvete eller produkter framstilt av disse, og som er beregnet på spedbarn og småbarn. 

Ettersom det ved analyse ikke alltid er mulig å skille mellom enantiomer av hyoscyamin, bør det imidlertid fastsettes en 

grenseverdi for atropin og skopolamin. Ettersom syntesen av tropanalkaloider i planter fører til (-)-hyoscyamin og (-)-

skopolamin, ikke (+)-hyoscyamin, gjenspeiler analyseresultater av atropin i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse 

forekomsten av (-)-hyoscyamin. 

7) Det bør fastsettes prøvetakingsregler for kontroll av overholdelse av grenseverdiene. 

8) Forordning (EF) nr. 1881/2006 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 45 av 20.2.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 26. 

(1) EUT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2013. Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and 

feed. EFSA Journal 2013;11(10):3386, 113 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386 

2018/EØS/84/23 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdier skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i del J i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006(1). 

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, 19. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av mykotoksiner i næringsmidler (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12). 
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VEDLEGG 

I nr. 8 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 tilføyes følgende post: 

Næringsmidler(1) Grenseverdi (μg/kg) 

«8.2 Tropanalkaloider(*) 

  Atropin Skopolamin 

8.2.1 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 

spedbarn og småbarn, som inneholder hirse, sorghum, bokhvete 

eller produkter framstilt av disse(29) 

1,0 μg/kg 1,0 μg/kg» 

(*) Tropanalkaloidene det vises til er atropin og skopolamin. Atropin er den racemiske blandingen av (-)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin der 

bare (-)-hyoscyamin-enantiomer har antikolinergisk aktivitet. Ettersom det ved analyse ikke alltid er mulig å skille mellom enantiomer av 

hyoscyamin, fastsettes det grenseverdier for atropin og skopolamin.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1137 

av 13. juli 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for okratoksin A i krydder av 

typen Capsicum spp.(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt en grenseverdi for okratoksin A i krydder av typen 

Capsicum spp. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 105/2010(3), som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006, er det fastsatt en grenseverdi 

for okratoksin A i krydder som skal kunne oppnås gjennom bruk av god praksis. For å gi krydderproduserende stater 

mulighet til å treffe forebyggende tiltak og for ikke å forstyrre handelen i uakseptabel grad, ble det i forordning (EU)  

nr. 105/2010 også fastsatt en høyere grenseverdi på 30 μg/kg i en begrenset periode før grenseverdien på 15 μg/kg får 

anvendelse. Denne perioden ble forlenget for krydder av typen Capsicum spp. i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 594/2012(4). Kommisjonen har i samarbeid med regjeringseksperter fra medlemsstatene vurdert muligheten for å 

oppnå lavere nivåer av okratoksin A gjennom bruk av god praksis i ulike produksjonsområder i verden. På grunn av 

ugunstige værforhold under vekst og høsting er det ikke alltid mulig å oppnå den lavere grenseverdien på 15 μg/kg for 

okratoksin A i krydder av typen Capsicum spp., selv om det har skjedd en betydelig forbedring i bruken av god praksis i 

ulike produksjonsområder. Grenseverdien for okratoksin A i krydder av typen Capsicum spp. bør derfor endres til en 

verdi som kan oppnås gjennom bruk av god praksis, og som fortsatt sikrer et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

3) Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

4) Ettersom den høyere grenseverdien på 30 μg/kg fikk anvendelse til 31. desember 2014, bør det fastsettes at 

grenseverdien som fastsettes ved denne forordning, får anvendelse fra 1. januar 2015. 

5) 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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Krydder av typen Capsicum spp. som ikke overholder grenseverdien for okratoksin A i henhold til nr. 2.2.11 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1881/2006 som endret ved denne forordning, og som bringes i omsetning på lovlig måte før 1. januar 2015, 

kan fortsatt bringes i omsetning etter denne datoen og fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 14.7.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 28. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 105/2010 av 5. februar 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grense-

verdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn til okratoksin A (EUT L 35 av 6.2.2010, s. 7). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 594/2012 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdiene for 

de forurensende stoffene okratoksin A, ikke-dioksinlignende PCB og melamin i næringsmidler (EUT L 176 av 6.7.2012, s. 43). 

2018/EØS/84/24 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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 

 _____  

VEDLEGG 

Nr. 2.2.11 i avsnitt 2.2. Okratoksin A i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal lyde: 

«2.2.11. Krydder, inkludert tørket krydder  

Piper spp (frukter, inkludert hvit og svart pepper) 

Myristica fragrans (muskatnøtt) 

Zingiber officinale (ingefær) 

Curcuma longa (gurkemeie) 

15 μg/kg 

Capsicum spp. (tørkede frukter, hele eller malte, inkludert chili, chilipulver, kajennepepper og 

paprika) 

20 μg/kg 

Krydderblandinger som inneholder ett av ovennevnte krydder 15 μg/kg» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2062 

av 17. november 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet sisapronil(*) 

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 «grense-

verdien») 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) Sisapronil er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for sisapronil i storfe er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor (heretter 

kalt «EMA»). 

5) EMA har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

sisapronil i storfe som gjelder for muskler, fett, lever og nyrer, forutsatt at stoffet ikke benyttes i dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA 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) EMA har vurdert det som hensiktsmessig at grenseverdien for sisapronil ekstrapoleres fra storfe til geiter. 

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 301 av 18.11.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 29. 

(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/84/25 
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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 17. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 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 

«Sisapronil Sisapronil Storfe, geit 100 μg/kg 

2 000 μg/kg 

200 μg/kg 

100 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum 

Parasittmidler/midler mot 

ektoparasitter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/26 

av 13. januar 2016 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til nonylfenoletoksylater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 2. august 2013 framla Sverige dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til  

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for å innlede framgangsmåten for begrensning fastsatt i forordningens 

artikkel 69–73 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjon»). Opprinnelig viste vedlegg XV-dokumentasjonen at 

eksponering for nonylfenol («NP») og nonylfenoletoksylater («NPE») utgjorde en risiko for miljøet, særlig for arter som 

lever i overflatevann. For å begrense denne risikoen ble det i dokumentasjonen foreslått å forby omsetning av 

tekstilprodukter som kan vaskes i vann, dersom de inneholdt NP eller NPE i konsentrasjoner lik eller høyere enn 

100 mg/kg (0,01 % vektprosent). Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Under en offentlig høring om vedlegg XV-dokumentasjonen, anbefalte Sverige å utelate NP fra virkeområdet for den 

foreslåtte begrensningen ettersom stoffet ikke brukes bevisst ved bearbeiding av tekstiler. Utelatelsen av NP ble vurdert 

som berettiget av Byråets Komité for risikovurdering (RAC) og Komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) da den ble 

evaluert med hensyn til effektivitet, praktisk gjennomførbarhet og mulighet for overvåking av begrensningen. Derfor 

bør bare NPE omfattes av den foreslåtte begrensningen. 

3) I vedlegg XV-dokumentasjonen er NPE definert som forgrenede og lineære etoksylater av nonylfenol som omfatter 

stoffer definert ved CAS- eller EF-numre og UVCB-stoffer, polymerer og homologer. Stoffene i denne gruppen 

identifiseres gjennom molekylformel (C2H4O)nC15H24O. 

4) I vedlegg XV-dokumentasjonen vises det til flere markedsundersøkelser som har påvist forekomst av NPE i ulike 

konsentrasjoner i tekstilprodukter. Omsetning og bruk av NPE som stoffer, eller i blandinger med henblikk på be-

arbeiding av tekstiler og lær, er allerede begrenset ved post 46 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Ved 

vask av tekstilprodukter i vann under rimelig forutsigbare forhold utgjør imidlertid utslipp av NPE til vannmiljøet en 

risiko for arter som lever i vann.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 30. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2018/EØS/84/26 
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5) For å oppnå samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011(1) bør den foreslåtte begrensningen 

når det gjelder tekstilprodukter, omfatte produkter som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer, og andre produkter 

som inneholder en del som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer. Av klarhetshensyn bør det dessuten nevnes at 

tekstilprodukter omfatter uferdige, halvferdige og ferdige varer, inkludert produkter som klær (for eksempel for 

mennesker, leker og dyr), tilbehør, interiørtekstiler, fibrer, tråd, stoffer og strikkede stykker. 

6) Den 3. juni 2014 vedtok RAC en enstemmig uttalelse om den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV-dokumentasjonen 

og bekreftet at eksponering for nedbrytingsproduker av NPE utgjør en risiko. RAC uttalte videre at en begrensning er 

det best egnede tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoen som NPE i tekstilprodukter utgjør, både med hensyn til 

effektivitet og praktisk gjennomføring. 

7) Den 9. september 2014 vedtok SEAC en enstemmig uttalelse om den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV- 

dokumentasjonen og uttalte at den foreslåtte begrensningen for NPE er det best egnede tiltaket på unionsplan for å 

bekjempe den påviste risikoen med hensyn til forholdsmessigheten mellom sosioøkonomiske fordeler og sosio-

økonomiske kostnader. 

8) I samsvar med vedlegg XV-dokumentasjonen og bekreftelsene fra RAC og SEAC er grensen på 0,01 vektprosent den 

laveste konsentrasjonen som vil være en bevisst behandling av tekstiler med NPE. Innspillene fra den offentlige 

høringen bekreftet at en lavere grense enn 0,01 vektprosent vil medføre betydelige håndhevingsproblemer ettersom 

tekstiler kan bli forurenset med NPE ved så lave konsentrasjoner på grunn av ubevisst eksponering i produksjons-

prosessen. I tillegg vil en reduksjon av grensen på 0,01 vektprosent med en faktor på fem (til 0,002 vektprosent) bare 

redusere utslippene med en faktor på rundt 1,25, noe som vil redusere NPE-konsentrasjoner i overflatevann med 

ytterligere 5 vektprosent sammenlignet med grensen på 0,01 vektprosent. 

9) Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

10) Den 1. oktober 2014 framla Byrået RACs og SEACs uttalelser for Kommisjonen, og på dette grunnlag konkluderte 

Kommisjonen med at forekomsten av NPE i tekstilprodukter utgjør en uakseptabel risiko for miljøet som må håndteres 

på unionsplan. Den sosioøkonomiske konsekvensen av begrensingen, inkludert tilgjengeligheten av alternativer, er tatt i 

betraktning. 

11) Det antas at brukte tekstiler vanligvis er vasket flere ganger før de leveres eller gjøres tilgjengelige for en tredjemann, og 

at de derfor vil inneholde ubetydelig mengder NPE, om noe. Derfor bør omsetning av brukte tekstilprodukter unntas fra 

begrensningen. På samme måte antas det at resirkulerte tekstiler kan inneholde ubetydelige mengder NPE, om noe, og 

begrensningen bør derfor ikke gjelde nye tekstilprodukter dersom disse er produsert utelukkende med resirkulerte 

tekstiler uten bruk av NPE. 

12) Berørte parter bør ha tilstrekkelig tid til å treffe passende overholdelsestiltak, særlig for å sikre kommunikasjon i den 

komplekse globale forsyningskjeden. Den nye restriksjonen bør derfor få anvendelse fra en senere dato. 

13) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 av 27. september 2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking 

av fibersammensetningen i tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF 

og 2008/121/EF (EUT L 272 av 18.10.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post 46a lyde: 

«46a.  Nonylfenoletoksylater (NPE) 

 (C2H4O)nC15H24O  

1.  Skal ikke bringes i omsetning etter 3. februar 2021 i tekstilprodukter som 

med rimelighet kan forventes å vaskes i vann i løpet av produktenes 

normale levetid, i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,01 vektprosent 

av tekstilproduktet eller av hver del av tekstilproduktet.  

2.  Nr. 1 skal ikke få anvendelse på omsetning av bruke tekstilprodukter 

eller nye tekstilprodukter som produseres uten bruk av NPE og 

utelukkende av resirkulerte tekstiler.  

3.  Med henblikk på nr. 1 og 2 menes med «tekstilprodukt» ethvert uferdig, 

halvferdig eller ferdig produkt som består av minst 80 vektprosent 

tekstilfibrer, eller ethvert annet produkt som inneholder en del som 

består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer, inkludert produkter som 

klær, tilbehør, interiørtekstiler, fibrer, tråd, stoffer og strikkede stykker.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/217 

av 16. februar 2016 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til kadmium(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved post 23 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbys bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i 

maling med kodene [3208] [3209], med unntak for sinkbasert maling. Begrensningen gjelder imidlertid ikke for 

omsetning av maling som inneholder kadmium. 

2) I november 2012 anmodet Kommisjonen Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») om å utarbeide en vedlegg XV-

dokumentasjon med henblikk på å utvide den eksisterende begrensningen til å omfatte omsetning av maling som 

inneholder kadmium over en viss konsentrasjon. 

3) Den 9. september 2014 vedtok Byråets Komité for risikovurdering (RAC) enstemmig en uttalelse som konkluderte med 

at en slik endring av den eksisterende posten ville lette håndhevingen, og bekreftet at ytterligere vurderinger av risikoen 

knyttet til kadmium i maling ikke er nødvendig. 

4) Den 25. november 2014 vedtok Byråets Komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) enstemmig en uttalelse om at den 

foreslåtte endringen av den eksisterende begrensningen er forholdsmessig ettersom den ikke vil medføre ytterligere 

overholdelseskostnader for produsenter, importører og kunder, men vil gjøre det lettere å håndheve begrensningen. 

5) Det er lettere for tilsynsmyndigheter å overvåke og kontrollere omsetning enn bruk. I tillegg vil innføring av en kon-

sentrasjonsgrense tydeliggjøre at et utilsiktet innhold av kadmium i maling som en urenhet som ligger under denne 

grensen, ikke vil innebære en overtredelse av begrensningen. 

6) Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

7) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 17.2.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 31. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2018/EØS/84/27 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I kolonne 2 i post 23 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal nr. 2 lyde: 

«Kadmium 

CAS-nr. 7440-43-9 

EF-nr. 231-152-8 og dets forbindelser 

2. Skal ikke benyttes eller bringes i omsetning i maling med kodene [3208] 

[3209] i en konsentrasjon (uttrykt som Cd-metall) lik eller større enn  

0,01 vektprosent. 

For maling med kodene [3208] [3209] og med et sinkinnhold på mer enn  

10 vektprosent av malingen skal konsentrasjonen av kadmium (uttrykt som  

Cd-metall) ikke være lik eller større enn 0,1 vektprosent. 

Malte produkter skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder kadmium 

(uttrykt som Cd-metall) i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent 

av malingen eller det malte produktet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/105 

av 27. januar 2016 

om godkjenning av bifenyl-2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 1, 2, 4, 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 mar-

kedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter bifenyl-2-ol. 

2) Bifenyl-2-ol er vurdert til bruk i produkttype 1, hygiene for mennesker, produkttype 2, desinfeksjonsmidler og 

algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, produkttype 4, overflater som kommer i kontakt 

med næringsmidler og fôr, produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under lagring og produkttype 13, kon-

serveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske, som definert i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3) Spania ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalin-

ger 2. juni 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

5. februar 2015 og 15. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende 

vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelser kan biocidprodukter som brukes i produkttype 1, 2, 4, 6 og 13 og som inneholder bifenyl-2-ol, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr.1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 582/2012, forutsatt at visse vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Bifenyl-2-ol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 4, 6 og 13, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder bifenyl-2-ol, og som 

inngår i materialer og gjenstander beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i henhold til 

artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(3). For slike materialer kan det være 

nødvendig å fastsette spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i 

nevnte forordning. Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommisjonen har fastsatt slike 

grenser eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av  

alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 

10.10.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 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). 

2018/EØS/84/28 
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8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bifenyl-2-ol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 4, 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, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Bifenyl-2-ol IUPAC-betegnelse: 

ortofenylfenol 

EF-nr. 201-993-5 

CAS-nr. 90-43-7 

995 g/kg 1. juli 2017 30. juni 2027 1 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning 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 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig verneutstyr 

dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

4 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning 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)  Under hensyn til risikoene som er påvist for overflatevann, sediment og 

jordbunnen, skal biocidprodukter ikke godkjennes til desinfisering i stor 

skala, med mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et 

akseptabelt nivå. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

4)  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 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(4), med mindre 

Kommisjonen har fastsatt bestemte grenser for migrasjon av bifenyl-2-ol til 

næringsmidler, eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser 

ikke er nødvendige. 

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 eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen 

med egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres 

til et akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for vannmiljøet, skal produkter 

ikke godkjennes til konservering av flytende vaske- og rengjøringsmidler 

og andre rengjøringsmidler til yrkesbruk, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

13 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 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

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. 

(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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF 

(EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/124 

av 29. januar 2016 

om godkjenning av PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter PHMB (1600; 1,8). 

2) PHMB (1600; 1,8) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 4, overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, 

som tilsvarer produkttype 4 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten for Kommisjonen  

sammen med sine anbefalinger 10. april 2013, 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 

17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter som brukes i produkttype 4 og som inneholder PHMB (1600; 1,8), forventes 

å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 30.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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). 
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6) PHMB (1600; 1,8) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

7) Uttalelsen konkluderer med at PHMB (1600; 1,8) har egenskaper som gjør stoffet svært persistent (vP) og giftig (T) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

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 ti år, i samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

9) Ved anvendelse av artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller imidlertid PHMB (1600; 1,8) vilkårene i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, og bør derfor anses som et aktivt stoff som bør erstattes. 

10) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder PHMB (1600; 1,8), og 

som inngår i materialer og gjenstander beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i 

henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(2). 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. 

11) Ettersom PHMB (1600; 1,8) oppfyller kriteriene for klassifisering som meget persistent (vP) i samsvar med vedlegg 

XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder PHMB (1600; 

1,8), 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 

PHMB (1600; 1,8) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 4, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (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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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

PHMB (1600; 1,8) poly-

heksametylenbiguanid-

hydroklorid (med en 

tallgjennomsnittlig 

molekylvekt (Mn) på 1 600 

og en gjennomsnittlig 

molekylmassefordeling 

(PDI) på 1,8) 

IUPAC-betegnelse: 

(bisiminoimido-karbonyl, 

heksametylenhydroklorid)

, (iminoimidokarbonyl, 

heksametylenhydroklorid)

-kopolymer 

EF-nr.: ikke relevant 

CAS-nr. 27083-27-8 

og 32289-58-0 

956 g/kg (beregnet 

tørrvekt). 

Det aktive stoffet 

slik det er produ-

sert, er en vandig 

løsning som 

inneholder 20 % 

masse/masse av 

PHMB (1600; 1,8) 

1. juli 2017 30. juni 2027 4 PHMB (1600; 1,8) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav 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. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  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. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse og 

vann- og jordmiljøet, skal produkter ikke godkjennes til 

desinfisering av redskaper ved neddypping, med mindre det kan 

påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse og 

vannmiljøet, skal produkter ikke godkjennes til desinfisering av 

overflater ved tørking, med mindre det kan påvises at risikoene kan 

reduseres til et akseptabelt nivå. 

4)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse, skal 

det av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for våtservietter 

og våtduker framgå at bruken er begrenset til områder som ikke er 

tilgjengelige for offentligheten, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

5)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdi-

er 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 hensikts-

messige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdi-

er ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      6)  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 PHMB 

(1600; 1,8) 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 PHMB (1600; 1,8), 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/125 

av 29. januar 2016 

om godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 11(*) 

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 PHMB (1600; 1.8). 

2) PHMB (1600; 1.8) er vurdert til bruk i produkttype 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk 

direkte på mennesker eller dyr, produkttype 3, veterinærhygiene og produkttype 11, konserveringsmidler for produkter 

under lagring og produkttype 13, konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer, som definert i vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 8. oktober 2013 og 14. november 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelser kan biocidprodukter som brukes i produkttype 2, 3, og 11 og som inneholder PHMB (1600; 1.8), 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr.1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 582/2012, forutsatt at visse vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) PHMB (1600; 1.8) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av produkttype 2, 3 og 11, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Uttalelsene konkluderer med at PHMB (1600; 1.8) har egenskaper som gjør stoffet svært persistent (vP) og giftig (T) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). 

8) PHMB (1600; 1.8) oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012, og bør 

derfor anses som et stoff som bør erstattes. 

9) I henhold til artikkel 10 nr. 4 i forordning 528/2012 bør godkjenningen av et aktivt stoff som bør erstattes, være for et 

tidsrom på høyst sju år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 30.1.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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10) Ettersom PHMB (1600; 1.8) oppfyller kriteriene for klassifisering som meget persistent (vP) i samsvar med vedlegg 

XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder PHMB (1600; 

1.8), være behørig merket når de bringes i omsetning. 

11) 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. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

PHMB (1600; 1.8) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 2,3 og 11, forutsatt at spesifikasjonene 

og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

PHMB (1600; 1.8) poly-

heksametylenbiguanid-

hydroklorid (med en tall-

gjennomsnittlig molmasse 

(Mn) på 1 600 og en 

gjennomsnittlig polydis-

persitet (PDI) på 1.8) 

IUPAC-betegnelse: 

(bisiminoimido-karbonyl, 

heksametylenhydroklorid), 

(iminoimidokarbonyl, 

heksametylenhydroklorid)-

kopolymer 

EF-nr.: ikke relevant 

CAS-nr. 27083-27-8 

og 32289-58-0 

956 g/kg (beregnet 

tørrvekt). 

Det aktive stoffet slik 

det er produsert er en 

vandig løsning som 

inneholder 20 % 

masse/masse av 

PHMB (1600; 1.8) 

1. juli 2017 30. juni 2024 2 PHMB (1600; 1.8) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav 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. 

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)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse og 

miljøet skal produkter ikke godkjennes til behandling av 

svømmebassenger, med mindre det kan påvises at risikoene kan 

reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse og 

miljøet skal produkter ikke godkjennes til desinfisering av medisinsk 

utstyr ved neddypping, med mindre det kan påvises at risikoene kan 

reduseres til et akseptabelt nivå. 

4)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse skal 

våtservietter og våtduker ikke godkjennes for ikke-yrkesbrukere, med 

mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt 

nivå. 

5)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse skal 

det av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for våtservietter og 

våtduker framgå at bruken er begrenset til områder som ikke er 

tilgjengelige for allmennheten, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

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 PHMB (1600; 1.8), 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 PHMB (1600; 1.8) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav 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. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet per-

sonlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse skal 

produkter ikke godkjennes til desinfisering av medisinsk utstyr ved 

neddypping, med mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til 

et akseptabelt nivå. Dersom produkter godkjennes skal det dessuten, 

under hensyn til risikoene som er påvist for miljøet, framgå av 

etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for våtservietter og 

våtduker at utslipp til renseanlegg ikke er tillatt, med mindre det kan 

påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre 

måter. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse skal 

det av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for våtservietter og 

våtduker framgå at bruken er begrenset til områder som ikke er 

tilgjengelige for allmennheten, med mindre det kan påvises at 

risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      4)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

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 PHMB (1600; 1.8), 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 PHMB (1600; 1.8) anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav 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. 

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)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse skal 

det av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader framgå at påfylling 

av produktet i kjølesystemet skal skje automatisk, at pumpen skal 

skylles før rengjøring og at egnet personlig verneutstyr skal brukes 

under rengjøringen, med mindre det kan påvises at risikoene kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      3)  Under hensyn til risikoene for vann, sediment og jordbunn skal det av 

etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader framgå at oppsamlede 

væsker fra tømming av det lukkede resirkuleringssystemet skal 

behandles som farlig avfall, med mindre det i forbindelse med 

produktgodkjenningen kan godtgjøres ved at risikoene for miljøet 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 PHMB (1600; 1.8), 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 europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om 

markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, p. 1). 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/131 

av 1. februar 2016 

om godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 2, 4, 6, 11, 12 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 første 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 C(M)IT/MIT (3:1). 

2) C(M)IT/MIT (3:1) 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 4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, produkttype 6, kon-

serveringsmidler for produkter under lagring, produkttype 11, konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosess-

systemer, produkttype 12, slimmidler og produkttype 13, konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller 

skjærevæske, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer henholdsvis produkttype 2, 4, 6, 11, 12 og 13 

som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene for Kommisjonen 

sammen med sine anbefalinger 19. oktober 2011, 27. november 2012 og 22. april 2013, 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 

5. februar 2015, 14. april 2015 og 17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 4, 6, 11, 12 og 13 og som inneholder C(M)IT/MIT (3:1), 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

6) C(M)IT/MIT (3:1) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2, 4, 6, 11, 12 og 13, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder C(M)IT/MIT (3:1), og 

som inngår i materialer og gjenstander beregnet på å komme i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler i 

henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(5). For slike materialer kan det 

være nødvendig å fastsette spesifikke grenser for migrasjon til næringsmidler, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 bokstav 

e) i nevnte forordning. Godkjenningen bør derfor ikke omfatte slik bruk, med mindre Kommisjonen har fastsatt slike 

grenser eller det etter nevnte forordning er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 2.2.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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. 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). 

2018/EØS/84/31 2018/EØS/84/31 
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8) Ettersom C(M)IT/MIT (3:1) oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1 som definert i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1), bør produkter som er behandlet med eller 

inneholder C(M)IT/MIT (3:1), være behørig merket når de bringes i omsetning. 

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 

C(M)IT/MIT (3:1) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 4, 6, 11, 12 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, 1. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

C(M)IT/MIT (3:1) IUPAC-betegnelse: 

Reaksjonsblanding av 5-

klor-2-metyl-2H-

isotiazol-3-on og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on 

(3:1) 

EF-nr.: ikke relevant 

CAS-nr. 55965-84-9 

579 g/kg (teoretisk 

beregnet tørrvekt). 

Det aktive stoffet 

produseres som et 

teknisk konsentrat med 

forskjellige løsemidler 

og stabilisatorer. 

1. juli 2017 30. juni 2027 2 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning 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 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig verneutstyr 

dersom eksponeringen ikke 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 C(M)IT/MIT (3:1), 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 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 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå 

på andre måter. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for yrkesbrukere, skal tilsetting av 

biocidprodukter bare skje ved bruk av automatiserte systemer, med mindre 

det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre 

måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      3)  For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

4)  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 C(M)IT/MIT (3:1) 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 C(M)IT/MIT (3:1), 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 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)  Under hensyn til risikoene for miljøet skal biocidprodukter ikke brukes til 

konservering av væsker til bearbeiding av papirmasse og papir, med mindre 

det kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

1)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse, skal 

blandinger som er behandlet med eller inneholder C(M)IT/MIT (3:1) og 

brakt i omsetning for bruk av offentligheten, ikke inneholde C(M)IT/MIT 

(3:1) i en konsentrasjon som utløser klassifisering som hudsensibiliserende 

stoff, med mindre eksponering kan unngås på andre måter enn ved bruk av 

personlig verneutstyr. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse, skal flytende 

vaske- og rengjøringsmidler som er behandlet med eller inneholder 

C(M)IT/MIT (3:1) og brakt i omsetning for bruk av yrkesbrukere, ikke 

inneholde C(M)IT/MIT (3:1) i en konsentrasjon som utløser klassifisering 

som hudsensibiliserende stoff, med mindre eksponering kan unngås på andre 

måter enn ved bruk av personlig verneutstyr. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse, skal andre 

blandinger enn flytende vaske- og rengjøringsmidler som er behandlet med 

eller inneholder C(M)IT/MIT (3:1) og brakt i omsetning for bruk av 

yrkesbrukere, ikke inneholde C(M)IT/MIT (3:1) i en konsentrasjon som 

utløser klassifisering som hudsensibiliserende stoff, med mindre ekspone-

ring kan unngås, herunder ved bruk av personlig verneutstyr. 

4)  Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er 

behandlet med eller inneholder C(M)IT/MIT (3:1), 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 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 

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 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for miljøet, skal produkter ikke 

godkjennes til konservering av væsker til fotobearbeiding, konservering av 

løsninger til behandling av trevirke samt til bruk i store, åpne kjølesystemer 

med resirkulering, med mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til 

et akseptabelt nivå. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for miljøet, og med mindre det kan 

påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå, skal det av etiketter 

og eventuelle sikkerhetsdatablader framgå at 

a)  det ved bruk i små, åpne kjølesystemer med resirkulering, skal treffes 

risikoreduserende tiltak for å minske den direkte forurensningen av 

jordmiljøet ved avsetninger fra luften, 

b)  for andre bruksområder enn de som er angitt i vilkår 2), skal utslipp av 

spillvann fra anleggene gå til et renseanlegg. 

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 C(M)IT/MIT (3:1), 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 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 

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 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for menneskers helse, skal 

produkter ikke godkjennes til bruk på offshoreinstallasjoner, med mindre det 

kan påvises at risikoene kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Under hensyn til risikoene som er påvist for mennesker helse, skal det av 

etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for produkter som er godkjent 

for bruk på offshoreinstallasjoner, framgå at borevæske ikke skal inneholde 

C(M)IT/MIT (3:1) i en konsentrasjon som utløser klassifisering som 

hudsensibiliserende stoff, med mindre sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak kan fastsettes for arbeidstakere. 

4)  Under hensyn til risikoene som er påvist for miljøet, skal behovet for 

passende fortynning av industriutslipp fra anleggene til vassdrag etter 

mekanisk eller kjemisk behandling eller etter behandling i et renseanlegg 

framgå av etiketter og sikkerhetsdatablader for produkter som er godkjent til 

bruk i papirfabrikker, med mindre det kan påvises at risikoene 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 C(M)IT/MIT (3:1), skal påse at etiketten til det 

behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

 13 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 

yrkesbrukere. Produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå 

på andre måter. 

2)  Under hensyn til risikoene som er påvist for yrkesbrukere, skal tilsetning av 

produktene til væsker for bearbeiding av metall være halvautomatisert eller 

automatisert, med mindre det kan påvises at risikoene kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnummer 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      3)  Under hensyn til risikoer som er påvist for yrkesbrukere, skal det av etiketter 

og eventuelle sikkerhetsdatablader framgå at produktene ikke skal brukes i 

væsker for bearbeiding av metall i en konsentrasjon som utløser 

klassifisering som hudsensibiliserende stoff, med mindre det kan påvises at 

risikoene 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 C(M)IT/MIT (3:1), 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. 84/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/107 

av 27. januar 2016 

om ikke å godkjenne cybutryn som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på marke-

det 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 cybutryn. 

2) Cybutryn er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkt-

type 21, grohemmende midler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 21 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Nederland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 7. april 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 

17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter som brukes i produkttype 21 og inneholder cybutryn, ikke kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. I scenarioene som ble vurdert ved miljørisiko-

vurderingen, ble det påvist uakseptable risikoer. 

6) Cybutryn bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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 eksis-

terende 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). 

2018/EØS/84/32 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/337 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Cybutryn (EF-nr. 248-872-3; CAS-nr. 28159-98-0) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



Nr. 84/338 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/108 

av 27. januar 2016 

om ikke å godkjenne 2-butanon, peroksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1 og 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-butanon, peroksid. 

2) I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 har Det europeiske kjemikaliebyrå underrettet 

Kommisjonen om at alle deltakerne har trukket seg fra vurderingsprogrammet for bruk av 2-butanon, peroksid i 

biocidprodukter av type 1 og 2. 

3) 2-butanon, peroksid bør derfor ikke godkjennes som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 og 2. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

2-butanon, peroksid (EF-nr. 215-661-2; CAS-nr. 1338-23-4) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

1 og 2. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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). 

2018/EØS/84/33 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/339 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/109 

av 27. januar 2016 

om ikke å godkjenne PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 6 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. Denne listen omfatter PHMB (1600; 1,8). 

2) PHMB (1600; 1,8) er vurdert til bruk i produkttype 1, hygiene for mennesker, produkttype 6, konserveringsmidler for 

produkter under lagring, og produkttype 9, konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer, som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger henholdsvis 5. september 2013, 8. oktober 2013 og 14. februar 2014. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

16. og 17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter som brukes i produkttype 1, 6 og 9 og inneholder PHMB (1600; 

1,8), ikke kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. For 

disse produkttypene ble det i scenarioene som ble vurdert ved vurderingen av risikoer for menneskers helse og miljøet, 

påvist uakseptable risikoer. 

6) PHMB (1600; 1,8) bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 6 og 9. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

PHMB (1600; 1,8) (EF-nr. ikke relevant, CAS-nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 6 og 9. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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). 

2018/EØS/84/34 



Nr. 84/340 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/341 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/110 

av 27. januar 2016 

om ikke å godkjenne triklosan som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av  

type 1(*) 

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 triklosan. 

2) Triklosan er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkt-

type 1, hygiene for mennesker, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 1 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Danmark ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 8. april 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

17. juni 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter som brukes i produkttype 1 og inneholder triklosan, ikke forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. I scenarioene som ble vurdert ved miljørisikovurderingen, ble 

det påvist uakseptable risikoer. 

6) Triklosan bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Triklosan (EF-nr. 222-182-2; CAS-nr. 3380-34-5) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 1. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(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 eksis-

terende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/135 

av 29. januar 2016 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til 

bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

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 14 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De aktive stoffene flokumafen, brodifakum og warfarin er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(2) til bruk i biocidprodukter av type 14, og anses i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som 

godkjente i henhold til nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv 

er oppfylt. 

2) Godkjenningen av nevnte aktive stoffer utløper 30. september 2016 for flokumafen og 31. januar 2017 for brodifakum 

og warfarin. I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenningen av nevnte aktive stoffer. 

3) På grunn av de påviste risikoene ved bruk av de aktive stoffene flokumafen, brodifakum og warfarin forutsetter en 

fornyelse av godkjenningene av dem at det utføres en vurdering av ett eller flere alternative aktive stoffer. På grunn av 

nevnte risikoer kan godkjenningen av disse aktive stoffene bare fornyes dersom det kan dokumenteres at minst ett av 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

4) Kommisjonen har igangsatt en undersøkelse av hvilke risikoreduserende tiltak som kan iverksettes for antikoagulerende 

rottegift, med henblikk på å foreslå de best egnede tiltak for å redusere risikoene knyttet til disse aktive stoffenes 

egenskaper. 

5) De som søker om fornyelse av godkjenningen av nevnte aktive stoffer, bør få mulighet til å vise til konklusjonene fra 

undersøkelsen i sine søknader. Videre bør det tas hensyn til konklusjonene fra undersøkelsen når det treffes beslutning 

om fornyelse av godkjenningen av alle antikoagulerende rottegifter. 

6) For å gjøre det lettere å gjennomgå og sammenligne risikoene og fordelene ved alle antikoagulerende rottegifter samt de 

risikoreduserende tiltak som iverksettes for dem, bør vurderingen av flokumafen, brodifakum og warfarin foretas 

parallelt med vurderingen av de andre antikoagulerende rottegiftene. 

7) Av grunner som ligger utenfor søkernes kontroll, vil godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin derfor 

trolig utløpe før det er truffet beslutning om en eventuell fornyelse av godkjenningen. Utløpsdatoen for godkjenning av 

nevnte aktive stoffer bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknadene kan behandles. 

8) Uavhengig av godkjenningens utløpsdato bør nevnte stoffer fortsatt være godkjent, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF er oppfylt. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 32. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 utsettes til 

30. juni 2018. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1885 

av 20. oktober 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, 

metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, 

tifensulfuron-metyl og triasulfuron(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) fastsettes de aktive stoffene som 

anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, esfen-

valerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, lambdacy-

halotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifen-

sulfuron-metyl og triasulfuron utløper 31. desember 2015. Søknad om fornyet oppføring av nevnte stoffer i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(3) ble inngitt i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4). 

3) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningen av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 35. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 7 om metsulfuron-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til 

«30. juni 2016». 

2) I rad 9 om triasulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

3) I rad 10 om esfenvalerat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

4) I rad 11 om bentazon endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

5) I rad 12 om lambdacyhalotrin endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til 

«30. juni 2016». 

6) I rad 14 om amitrol endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

7) I rad 15 om dikvat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

8) I rad 17 om tiabendazol endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

9) I rad 19 om DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra  

«31. desember 2015» til «30. juni 2016». 

10) I rad 20 om acibenzolar-s-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til 

«30. juni 2016». 

11) I rad 23 om pymetrozin endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

12) I rad 24 om pyraflufen-etyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

13) I rad 25 om glyfosat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

14) I rad 26 om tifensulfuron-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til 

«30. juni 2016». 

15) I rad 27 om 2,4-D endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

16) I rad 28 om isoproturon endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

17) I rad 30 om iprovalikarb endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

18) I rad 31 om prosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

19) I rad 34 om cyhalofop-butyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til 

«30. juni 2016». 

20) I rad 35 om famoksadon endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 
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21) I rad 37 om metalaksyl-M endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

22) I rad 38 om pikolinafen endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

23) I rad 39 om flumioksazin endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. desember 2015» til  

«30. juni 2016». 

 __________  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/349 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2033 

av 13. november 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet 2,4-D, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av 2,4-D i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 4. mars 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 7. august 2014 og 11. mars 2015(5) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt 2,4-D kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

utkastet til sammenfattende rapport om 2,4-D for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 28. mai 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt. 

8) Godkjenningen av 2,4-D bør derfor fornyes. 

9) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 36. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(9): 3812. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 
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10) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av 2,4-D er basert på et begrenset antall representative 

bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 2,4-D kan 

godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

11) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

12) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet 2,4-D, som angitt i 

betraktning 1). 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet 2,4-D, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

2,4-D 

CAS-nr. 94-75-7 

CIPAC-nr. 1 

(2,4-diklorfenoksy)-

eddiksyre 

≥ 960 g/kg 

Urenheter: 

Frie fenoler (uttrykt som 2,4-

DCP: høyst 3 g/kg. 

Sum av dioksiner og furaner 

(WHO-TCDD TEQ)(2): høyst 

0,01 mg/kg. 

1. januar 2016 31. desember 

2030 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om 2,4-D, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot risikoen for vannorganismer, landorganismer og forbrukere ved 

anvendelser over 750 g/ha. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten: 

1)  bekreftende opplysninger i form av framlegging av fullstendige resultater 

av den eksisterende utvidede undersøkelsen i én generasjon, 

2)  bekreftende opplysninger i form av framlegging av forsøket med 

metamorfose hos amfibier (AMA) (OECD (2009) Forsøk Nr. 231) for å 

kontrollere stoffets potensielle hormonforstyrrende egenskaper. 

Opplysningene angitt i nr. 1 skal framlegges innen 4. juni 2016 og opp-

lysningene angitt i nr. 2 innen 4. desember 2017. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHOs 

toksisitetsekvivalensfaktorer (WHO-TEF)). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 27 om 2,4-D. 

2)  I del B skal ny post lyde: 

«94 2,4-D 

CAS-nr. 94-75-7 

CIPAC-nr.: 1 

(2,4-diklorfenoksy)-

eddiksyre 

≥ 960 g/kg 

Urenheter: 

Frie fenoler (uttrykt som 2,4-

DCP: høyst 3 g/kg. 

Sum av dioksiner og furaner 

(WHO-TCDD TEQ)(*): 

høyst 0,01 mg/kg. 

1. januar 2016 31. desember 

2030 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjo-

nene i den sammenfattende rapporten om 2,4-D, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer, jordorganismer og 

forbrukere ved anvendelser over 750 g/ha. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten: 

1)  bekreftende opplysninger i form av framlegging av fullstendige 

resultater av den eksisterende utvidede undersøkelsen i én 

generasjon, 

2)  bekreftende opplysninger i form av framlegging av forsøket med 

metamorfose hos amfibier (AMA) (OECD (2009) Forsøk Nr. 231) 

for å kontrollere stoffets potensielle hormonforstyrrende 

egenskaper. 

Opplysningene angitt i nr. 1 skal framlegges innen 4. juni 2016 og 

opplysningene angitt i nr. 2 innen 4. desember 2017.» 

(*) Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHOs 

toksisitetsekvivalensfaktorer (WHO-TEF)). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2047 

av 16. november 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerat som et aktivt stoff som bør erstattes 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med artikkel 20  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet esfenvalerat, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2016. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av esfenvalerat i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende med-

lemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og 

Kommisjonen 30. juli 2013. 

5) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 22. oktober 2014 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt esfenvalerat kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om esfenvalerat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 17.11.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 36. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal (2014), 12(11): 3873. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2018/EØS/84/39 



Nr. 84/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

8) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av esfenvalerat er basert på et begrenset antall repre-

sentative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder esfen-

valeret kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som insektmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

9) Kommisjonen anser videre at esfenvalerat er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Esfenvalerat er et giftig stoff i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.2 og 3.7.2.3 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, ettersom bioakkumuleringsfaktoren er over 2 000 og langtidskonsentrasjonen uten observert 

virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/L. Esfenvalerat oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 annet 

strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Godkjenningen av esfenvalerat som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

11) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(1) forlenget utløpsdatoen for esfenvalerat slik at fornyel-

sesprosessen kan fullføres før godkjenningen utløper. Ettersom en beslutning om fornyelse er truffet før den 

opprinnelige utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra dagen etter den opprinnelige utløpsdatoen. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet esfenvalerat som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, 

lambdacyhalotrin, metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron (EUT L 276 av 21.10.2015, s. 48). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Esfenvalerat 

CAS-nr. 66230-04-4 

CIPAC-nr.: 481 

(S)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl-(2S)-2-(4-

klorfenyl)-3-metylbutyrat 

830 g/kg 

Urenheten toluen skal ikke 

overstige 10 g/kg av det 

tekniske materialet. 

1. januar 2016 31. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om esfenvalerat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

— risikoen som esfenvalerat og 2SαR-isomeren av fenvalerat utgjør  

for vannorganismer, herunder risikoen for bioakkumulering i nærings-

kjeden, 

— risikoen for honningbier og leddyr utenfor målgruppen. 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 10 om esfenvalerat. 

2)  I del E skal ny post lyde: 

 
Vanlig navn,  

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«2 Esfenvalerat 

CAS-nr. 66230-04-4 

CIPAC-nr.: 481 

(S)-α-cyano-3-fen-

oksybenzyl-(2S)-2-(4-

klorfenyl)-3-metylbutyrat 

830 g/kg 

Urenheten toluen skal ikke 

overstige 10 g/kg av det 

tekniske materialet. 

1. januar 2016 31. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

esfenvalerat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot: 

— risikoen som esfenvalerat og 2SαR-isomeren av fenvalerat 

utgjør for vannorganismer, herunder risikoen for 

bioakkumulering i næringskjeden, 

— risikoen for honningbier og leddyr utenfor målgruppen. 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2084 

av 18. november 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet flupyradifuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Nederland 8. mai 2012 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om godkjenning av det aktive stoffet flupyradifuron. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Nederland som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 21. juni 2012 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 1. februar 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i januar 2015. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 4. februar 2015 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet flupyradifuron kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 13. juli 2015 den sammenfattende rapporten om flupyradifuron for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av flupyradifuron. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Flupyradifuron bør derfor godkjennes. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 36. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(12):3913. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/84/40 
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10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet flupyradifuron, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Flupyradifuron 

CAS-nr. 951659-40-8 

CIPAC-nr.: 987 

4-[(6-klor-3-pyridylmetyl)-

(2,2-difluoroetyl) 

amino]furan-2(5H)-on 

≥ 960 g/kg 9. desember 2015 9. desember 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om flupyradifuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot: 

— vern av arbeidstakere og brukere, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, virvelløse vanndyr og små plante-

etende pattedyr, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

— restmengder i animalske matriser og rotasjonsvekster. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevansen av enkelte 

urenheter. 

2)  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifikasjonen når 

det gjelder giftighet. 

3)  virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal innen 9. juni 2016 framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten opplysningene som kreves i punkt 1) og 2), og opplysningene 

som kreves i punkt 3) innen to år etter vedtakelse av et veiledningsdokument 

om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i over-

flate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«91 Flupyradifuron 

CAS-nr. 951659-40-8 

CIPAC-nr.: 987 

4-[(6-klor-3-pyridylmetyl)-

(2,2-difluoroetyl) 

amino]furan-2(5H)-on 

≥ 960 g/kg 9. desember 2015 9. desember 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om flupyradifuron, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

— vern av arbeidstakere og brukere, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, virvelløse vanndyr og små 

planteetende pattedyr, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— restmengder i animalske matriser og rotasjonsvekster. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert 

på produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevansen av 

enkelte urenheter. 

2)  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifi-

kasjonen når det gjelder giftighet. 

3)  virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal innen 9. juni 2016 framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten opplysningene som kreves i punkt 1) og 2), og 

opplysningene som kreves i punkt 3) innen to år etter vedtakelse av et 

veiledningsdokument om virkningen av vannbehandlingsprosesser på 

arten av restmengder i overflate- og grunnvann.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



Nr. 84/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2105 

av 20. november 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet flumetralin som et stoff som bør erstattes, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 24 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Ungarn 3. april 2012 en søknad fra Exponent 

International Ltd på vegne av Syngenta Crop Protection AG om godkjenning av det aktive stoffet flumetralin. I samsvar 

med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Ungarn som rapporterende medlemsstat Kommisjonen  

28. september 2012 om at søknaden kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 30. oktober 2013 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), der det vurderes om det aktive stoffet 

kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i for-

ordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av 

et ajourført utkast til vurderingsrapport i september 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 20. november 2014 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet flumetralin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

6) Kommisjonen framla 29. mai 2015 den sammenfattende rapporten om flumetralin for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av flumetralin. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Disse godkjenningskriteriene 

anses derfor for å være oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

9) Kommisjonen anser videre at flumetralin er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Flumetralin er et persistent og giftig stoff i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i ferskvann er over 40 dager og langtidskonsentrasjonen uten 

observert virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/L. Flumetralin oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 

annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 21.11.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 36. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(10):3816. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/84/41 
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10) Flumetralin bør derfor godkjennes som et stoff som bør erstattes. 

11) I henhold til artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal stoffer som bør erstattes, angis separat i forordningen 

nevnt i artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det bør derfor tilføyes en del E i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1). Nevnte forordning bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Det aktive stoffet flumetralin godkjennes som angitt i vedlegg I som et stoff som bør erstattes. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.  I artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 skal annet ledd lyde: 

«De aktive stoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del B i vedlegget til denne 

forordning. Basisstoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del C i vedlegget til 

denne forordning. De aktive stoffene med lav risiko som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt 

i del D i vedlegget til denne forordning. Stoffene som bør erstattes som er godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, er angitt i del E i vedlegget til denne forordning.» 

2.  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

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, 20. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Flumetralin 

CAS-nr. 62924-70-3 

CIPAC-nr. 971 

N-(2-klor-6-

fluorbenzyl)-N-etyl-

α,α,α-trifluor-2,6-

dinitro-p-toluidin 

980 g/kg 

Urenheten nitrosamin (bereg-

net som nitrosodimetylamin) 

skal ikke overstige 0 001 g/kg 

av det tekniske materialet. 

11 desember 2015 11. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om flumetralin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

a)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene omfatter 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for planteetende pattedyr, 

d)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1.  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk), 

2.  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifikasjonen 

når det gjelder giftighet. 

Søkeren skal innen 11. juni 2016 framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 og 

2 for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal ny del E lyde: 

«DEL E  

Stoffer som bør erstattes 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

1 Flumetralin 

CAS-nr. 62924-70-3 

CIPAC-nr. 971 

N-(2-klor-6-fluorbenzyl)-

N-etyl-α,α,α-trifluor-2,6-

dinitro-p-toluidin 

980 g/kg 

Urenheten nitrosamin (bereg-

net som nitrosodimetylamin) 

skal ikke overstige 0 001 g/kg 

av det tekniske materialet. 

11 desember 

2015 

11. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om flumetralin, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

a)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for planteetende pattedyr, 

d)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1.  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert 

(basert på produksjon i kommersiell målestokk), 

2.  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifi-

kasjonen når det gjelder giftighet. 

Søkeren skal innen 11. juni 2016 framlegge opplysningene nevnt i 

nr. 1 og 2 for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2198 

av 27. november 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet rescalure, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Østerrike 21. september 2012 en søknad fra 

Ecologia y Protección Agrícola SL om godkjenning av det aktive stoffet rescalure. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Østerrike som rapporterende medlemsstat søkeren,  

de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 5. november 2012 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 3. mars 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i desember 2014. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 10. februar 2015 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet rescalure kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 13. juli 2015 den sammenfattende rapporten om rescalure for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av rescalure. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Rescalure bør derfor godkjennes. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 38. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(12):3913. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2018/EØS/84/42 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet rescalure, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Rescalure 

CAS-nr. 67601-06-3 

CIPAC-nr.: 

Ikke tilgjengelig 

(3S,6R)-(3S,6S)-6-

isopropenyl-3-metyldec-

9-en-1-yl acetat 

≥ 750 g/kg 

Forholdet (3S,6R)/(3S,6S) skal ligge i 

området 55/45 til 45/55. Renhetsgraden for 

hver isomer skal være fra 337,5 g/kg til 

412,5 g/kg. 

18. desember 

2015 

18. desember 

2025 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det 

tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om rescalure, særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn,  

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«92 Rescalure 

CAS-nr. 67601-06-3 

CIPAC-nr.: 

Ikke tilgjengelig 

(3S,6R)-(3S,6S)-6-

isopropenyl-3-metyldec-

9-en-1-yl acetat 

≥ 750 g/kg 

Forholdet (3S,6R)/(3S,6S) skal ligge i 

området 55/45 til 45/55. Renhetsgraden for 

hver isomer skal være fra 337,5 g/kg til 

412,5 g/kg. 

18. desember 

2015 

18. desember 

2025 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om rescalure, særlig 

tillegg I og II. 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/9 

av 5. januar 2016 

om felles framlegging av data og datadeling i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med henblikk på registrering av stoffer inneholder avdeling II og III i forordning (EF) nr. 1907/2006 bestemmelser som 

krever at produsenter og importører deler data og i fellesskap framlegger opplysninger for Byrået. 

2) Myndighetenes erfaring med fristene for registrering av innfasingsstoffer i henhold til artikkel 23 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 i 2010 og 2013, i tillegg til opplysninger mottatt direkte fra de berørte parter og gjennom seminaret om 

REACH-registrering som fant sted i Brussel 10.–11. desember 2013, viser at bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 om deling av data og felles framlegging ikke har blitt utnyttet fullt ut, og at gjennomføringen av dem ikke 

oppfyller forventningene. Dette har særlig rammet små og mellomstore bedrifter. 

3) For at systemet for datadeling som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006 skal fungere effektivt, er det 

nødvendig å fremme god styringspraksis og sikre at avtaler som gjelder deling av slike data, fungerer effektivt. Det bør 

derfor fastsettes regler for effektiv gjennomføring av nevnte forordning med hensyn til datadeling. 

4) Kostnader knyttet til deling og felles framlegging av opplysninger i samsvar med artikkel 11 nr. 1, artikkel 19 nr. 1, 

artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør fastsettes på en rettferdig og åpen måte som 

sikrer likebehandling. 

5) Det bør klargjøres at i samsvar med artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør både 

administrative kostnader og kostnader knyttet til opplysningskrav deles bare dersom kostnadene er relevante for 

opplysningene som en part er forpliktet til å framlegge for registrering i henhold til nevnte forordning. Kostnader knyttet 

til opplysningskrav omfatter alle kostnader som er nødvendige for å utføre en eksisterende undersøkelse, eller som 

kreves for å utføre en ny undersøkelse, uavhengig av om det gjelder utarbeiding av nødvendige spesifikasjoner, 

kontraktsinngåelse med et laboratorium eller overvåking av hvordan undersøkelsen utføres. Kostnader knyttet til 

etterlevelse av et REACH-opplysningskrav som ikke gjelder undersøkelser på grunnlag av forsøk, bør også omfattes. 

6) For å sikre at data deles på en åpen og effektiv måte bør alle avtaler som gjelder datadeling i henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 være slik utformet at alle relevante kostnader er klart beskrevet og kan identifiseres. Dersom parter i 

avtaler om datadeling som allerede eksisterer på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning er tilfredse med 

avtalenes virkemåte, bør det imidlertid være mulig å gjøre unntak fra forpliktelsen til å spesifisere kostnader, forutsatt at 

alle parter samtykker.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 40. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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7) For sikre at kostnadene ved datadeling er berettigede og hensiktsmessig fordelt mellom partene i en avtale om 

datadeling, bør partene hvert år registrere påløpte kostnader og mottatt kompensasjon. I samsvar med artikkel 27 nr. 3 

og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør parter i eksisterende avtaler om datadeling bestrebe seg på å 

dokumentere påløpte kostnader før ikrafttredelsen av denne forordning. 

8) For å sikre samsvar med artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og sikre at det finnes dokumentasjon for 

kostnadene ved undersøkelser som kan bli gjenstand for en avtale om datadeling, bør de årlige registreringene 

oppbevares i minst 12 år etter at en undersøkelse i forbindelse med en registrering i henhold til nevnte forordning er 

framlagt. 

9) En avtale om datadeling bør inneholde en modell for deling av alle relevante kostnader. Enhver modell for 

kostnadsdeling bør omfatte en refusjonsordning som muliggjør eventuelle justeringer av andelen av kostnader som hver 

registrant skal betale når andre registranter slutter seg til avtalen på et senere tidspunkt. 

10) For å unngå unødvendige administrative byrder for partene i avtaler om datadeling som allerede eksisterer på datoen for 

ikrafttredelsen av denne forordning, bør partene kunne gjøre unntak fra forpliktelsen til å inkludere en refusjonsordning, 

forutsatt at alle parter i avtalen samtykker. Ved slike avtaler bør potensielle registranter som har til hensikt å slutte seg 

til den eksisterende avtalen, kunne anmode om at det inkluderes en refusjonsordning. 

11) Av hensyn til rettssikkerheten bør det presiseres at i samsvar med artikkel 50 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan 

kostnadene knyttet til en beslutning om vurdering av et stoff, få anvendelse på registranter som allerede har avsluttet sin 

virksomhet i henhold til artikkel 50 nr. 2 og 3 i nevnte forordning. 

12) Prinsippet om «ett stoff, én registrering», som ligger til grunn for anvendelsen av avdeling II og III i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, bør styrkes ved å understreke Byråets rolle når det gjelder å sikre at all framlegging av opplysninger for 

ett stoff omfattes av samme registrering i henhold til nevnte forordning. 

13) Dersom det ikke kreves forsøk på virveldyr i forbindelse med en parts registrering i henhold til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, bør det presiseres at parten ikke er forpliktet til å dele data med andre registranter av samme stoff, og kan 

velge å framlegge opplysningene nevnt i artikkel 10 bokstav a) separat i samsvar med artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 

nr. 2 i forordningen. 

14) For å sikre sammenheng med prinsippet om «ett stoff, én registrering» bør Byrået sikre at en separat framlegging av 

opplysningene nevnt i artikkel 10 bokstav a), begrunnet ut fra artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, fortsatt inngår i den eksisterende registreringen for stoffet. 

15) For å fremme utvikling og bruk av alternative metoder for vurdering av farene ved stoffer og minimere dyreforsøk, 

oppfordrer denne forordning til deling av relevante undersøkelser (med og uten bruk av dyr) som er foretatt på et stoff 

som har en strukturell likhet med stoffet som registreres (gruppering eller sammenligning). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes særlige oppgaver og forpliktelser for parter i avtaler som krever deling av opplysninger og til-

knyttede kostnader i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.  
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Artikkel 2 

Åpenhet 

1.  Dersom flere registranter av samme stoff eller deltakere i et forum for utveksling av opplysninger om stoffer (SIEF) er 

forpliktet til å dele opplysninger i samsvar med sine oppgaver i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal de bestrebe seg 

på å oppnå en avtale om deling av opplysningene. Avtalen om datadeling, som involverer bare personer eller enheter som 

omfattes av nevnte forordning, skal være tydelig og forståelig for alle parter, og skal omfatte følgende: 

a)  en spesifisering av dataene som skal deles, herunder kostnaden for hvert dataelement, en beskrivelse som viser hvilke 

opplysningskrav i forordning (EF) nr. 1907/2006 hver kostnad svarer til, og en begrunnelse for hvordan dataene som skal 

deles, oppfyller opplysningskravet, 

b)  en spesifisering av og begrunnelse for alle kostnader ved opprettelse og forvaltning av avtalen om datadeling og felles 

framlegging av opplysninger mellom registranter av samme stoff i henhold til kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006 

(heretter kalt «administrative kostnader») som gjelder avtalen om datadeling, 

c)  en modell for kostnadsdeling, som skal omfatte en refusjonsordning. 

2.  Dersom det allerede finnes en avtale om datadeling på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, kan avtalepartene 

ved enstemmighet gjøre unntak fra sine forpliktelser til å spesifisere dataene som beskrevet i nr. 1 bokstav a) og b). 

Dersom en potensiell registrant av et stoff for hvilket det allerede foreligger en avtale om datadeling som er inngått av tidligere 

registranter, anmoder om at en undersøkelse eller en serie undersøkelser blir delt i samsvar med artikkel 27 og 30 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal registranten ikke være bundet av et eksisterende unntak, med mindre vedkommende gir skriftlig 

samtykke til denne til de tidligere registrantene, og skal ha rett til å anmode om spesifisering som beskrevet i nr. 1 bokstav a)  

og b). 

Ved en slik anmodning skal de tidligere registrantene: 

a)  spesifisere alle relevante kostnader som er påløpt etter datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, i samsvar med nr. 1 

bokstav a) og b), 

b)  framlegge dokumentasjon for kostnadene ved enhver undersøkelse som er fullført før datoen for ikrafttredelsen av denne 

forordning, og som det er anmodet om i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

c)  bestrebe seg på å spesifisere alle andre relevante kostnader, herunder administrative kostnader og undersøkelseskostnader 

som ikke omfattes av bokstav b), som er påløpt før datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, 

Spesifiseringen av kostnader skal framlegges for den potensielle registranten uten unødig opphold. 

3.  Dersom registranter av det samme stoffet har delt opplysninger og framlagt disse i fellesskap i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal de årlig dokumentere ytterligere kostnader som er påløpt i forbindelse med anvendelsen av avtalen om 

datadeling. 

Den årlige dokumentasjonen skal inneholde avsnittene angitt i nr. 1, og skal, med henblikk på anvendelse av refusjonsord-

ningen, inneholde en oversikt over all mottatt kompensasjon fra nye registranter. 

I mangel av detaljert dokumentasjon av påløpte kostnader eller mottatt kompensasjon før ikrafttredelsen av denne forordning, 

skal partene i en avtale bestrebe seg på å samle inn dokumentasjon eller gjøre et best mulig overslag over slike kostnader og slik 

kompensasjon for hvert år siden avtalen ble inngått. 

Slik årlig dokumentasjon skal oppbevares av registrantene i minst 12 år etter den siste framleggingen av en undersøkelse, og 

dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig vederlagsfritt på anmodning fra enhver part i den aktuelle avtalen om datadeling innen 

rimelig tid samtidig som det tas fullt hensyn til gjeldende frister for registrering.  



Nr. 84/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Artikkel 3 

Ett stoff, én registrering 

1.  Uten at artikkel 11 nr. 3 og artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 berøres skal Byrået sikre at alle registranter 

av samme stoff inngår i samme registrering i henhold til forordningen. 

2.  Dersom Byrået tillater en potensiell registrant av et stoff som allerede er registrert, å vise til opplysninger som det 

anmodes om i samsvar med artikkel 27 nr. 6 og artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal Byrået sikre at enhver 

etterfølgende framlegging av opplysninger fra den potensielle registranten inngår i den eksisterende felles framleggingen for 

stoffet. 

3.  Dersom en potensiell registrant har overholdt sine forpliktelser i henhold til artikkel 26 eller 29 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 og har forvisset seg om at han ikke er forpliktet til å dele undersøkelser om virveldyr med henblikk på 

registreringen, kan han beslutte å påberope seg artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19 nr. 2 for å framlegge separat alle eller deler av 

de relevante opplysningene i forordningens artikkel 10 bokstav a). 

I slike tilfeller skal den potensielle registranten meddele sin beslutning til alle tidligere registranter av stoffet. Registranten skal 

også underrette Byrået, som skal sikre at den separate framleggingen foretatt i samsvar med artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 19  

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 fortsatt inngår i den eksisterende registreringen for stoffet i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 4 

Rettferdighet og likebehandling 

1.  I henhold til artikkel 27 nr. 3 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal enhver registrant av et stoff 

pålegges bare å dele kostnadene for de opplysninger som han er forpliktet til å framlegge for Byrået for å overholde sine 

registreringskrav i henhold til forordningen. Dette vilkåret gjelder også for administrative kostnader. 

2.  Modellen for kostnadsdeling nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på alle registranter av stoffet, herunder 

eventuelle framtidige registranter som slutter seg til avtalen om datadeling på et senere tidspunkt. 

Modellen for kostnadsdeling skal for alle registranter av et bestemt stoff inneholde bestemmelser om deling av enhver kostnad 

ved en eventuell beslutning om en stoffvurdering. 

Følgende faktorer skal også tas i betraktning ved fastsettelse av en bestemt modell for kostnadsdeling: anslaget over antall 

potensielle registranter for det aktuelle stoffet og muligheten for ytterligere opplysningskrav for stoffet i framtiden, bortsett fra 

krav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff. 

Dersom en modell for kostnadsdeling omfatter muligheten for å dekke kostnadene ved ytterligere opplysningskrav i framtiden 

for nevnte stoff, bortsett fra opplysningskrav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff, skal denne 

muligheten begrunnes og være angitt separat fra andre kostnader i avtalen om datadeling. 

Innsamling av opplysninger for å fastsette om stoffer er identiske bør, ikke være omfattet av kostnadsdeling mellom tidligere 

registranter og potensielle registranter. 

3.  I henhold til artikkel 27 og 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal hver deltaker, dersom deltakerne i en avtale om 

datalagring ikke blir enige om en modell for kostnadsdeling, betale en lik andel av kostnadene for sin deltaking. Refusjon av en 

del av disse kostnadene skal likevel skje som om det er oppnådd enighet om en refusjonsordning, med forbehold for nr. 4 første 

ledd. 

4.  Refusjonsordningen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) skal inngå i hver modell for kostnadsdeling, og skal omfatte en 

metode for forholdsmessig omfordeling til hver deltaker av deres andel av de betalte kostnadene dersom en potensiell registrant 

slutter seg til avtalen i framtiden. 
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Refusjonsordningen skal også ta hensyn til følgende faktorer: muligheten for ytterligere registreringskrav i framtiden for nevnte 

stoff, unntatt krav som følger av en potensiell beslutning om vurdering av et stoff, og den økonomiske lønnsomheten ved visse 

refusjoner dersom refusjonskostnadene er høyere enn beløpet som skal refunderes. 

5.  Dersom det allerede finnes en avtale om datadeling på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, kan avtalepartene 

ved enstemmighet gjøre unntak fra sine forpliktelser til å inkludere en refusjonsordning i sin modell for kostnadsdeling. 

En potensiell registrant som har til hensikt å delta i en eksisterende avtale om datadeling, skal ikke være bundet av et 

eksisterende unntak med mindre han gir sitt skriftlige samtykke til det til tidligere registranter, og skal ha rett til å få en 

refusjonsordning inkludert i modellen for kostnadsdeling i samsvar med denne forordning. 

6.  Enhver registrant som har avsluttet sin virksomhet i henhold til artikkel 50 nr. 2 eller 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

kan fortsatt være forpliktet til å dele kostnader som følger av en beslutning om vurdering av stoffer i samsvar med artikkel 50 

nr. 4 i nevnte forordning. 

Artikkel 5 

Tvisteløsning 

1.  Ved løsning av en tvist om datadeling i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

skal Byrået ta hensyn til partenes overholdelse av forpliktelsene fastsatt i artikkel 2–4 i denne forordning. 

2.  Anvendelsen av denne forordning er ikke til hinder for at Unionens konkurranseregelverk anvendes fullt ut. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



Nr. 84/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/53/EU 

av 16. april 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/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 økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF(3) er blitt betydelig endret flere ganger. Ettersom det skal gjøres ytter-

ligere endringer, bør det av klarhetshensyn erstattes. 

2)  I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(4) fastsettes regler for akkreditering av samsvarsvurde-

ringsorganer, fastsettes en ramme for markedstilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater og fastsettes allmenne 

prinsipper for CE-merking. 

3)  I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008(5) fastsettes felles prinsipper og referanse-

bestemmelser som skal få anvendelse på tvers av sektorregelverk og gi et ensartet grunnlag for revisjon eller 

omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 1999/5/EF bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

4)  De grunnleggende kravene fastsatt i direktiv 1999/5/EF som er relevante for fastlinjeterminalutstyr, det vil si for å sikre 

vern av helse og sikkerhet for mennesker og husdyr og vern av eiendom og et hensiktsmessig elektromagnetisk kompa-

tibilitetsnivå, er tilstrekkelig dekket av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU(6) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/30/EU(7). Dette direktiv bør derfor ikke få anvendelse på fastlinjeterminalutstyr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 41. 

(1) EUT C 133 av 9.5.2013, s. 58. 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 

samsvar (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EF av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 357). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EF av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 79). 

2018/EØS/84/44 
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5)  Spørsmål knyttet til konkurranse på markedet for terminalutstyr er tilstrekkelig dekket av kommisjonsdirektiv 

2008/63/EF(1), særlig gjennom nasjonale reguleringsmyndigheters forpliktelse til å sikre offentliggjøring av detaljerte 

tekniske spesifikasjoner for nettilgang. Det er derfor ikke nødvendig å ta med i dette direktiv krav som legger til rette for 

konkurranse på markedet for terminalutstyr som omfattes av direktiv 2008/63/EF. 

6)  Utstyr som tilsiktet sender eller mottar radiobølger med henblikk på radiokommunikasjon eller radiobestemmelse, gjør 

systematisk bruk av radiospektrum. For å sikre effektiv bruk av radiospektrum og unngå skadelig interferens bør slikt 

utstyr omfattes av dette direktiv. 

7)  Målene med hensyn til sikkerhetskrav fastsatt i direktiv 2014/35/EU er tilstrekkelige til å omfatte radioutstyr og bør 

derfor brukes som referanse og få anvendelse i henhold til dette direktiv. For å unngå unødvendig overlapping med 

andre bestemmelser enn de som gjelder slike krav, bør direktiv 2014/35/EU ikke gjelde for radioutstyr. 

8)  De grunnleggende kravene på området elektromagnetisk kompatibilitet fastsatt i direktiv 2014/30/EU er tilstrekkelige til 

å omfatte radioutstyr og bør derfor brukes som referanse og få anvendelse i henhold til dette direktiv. For å unngå 

unødvendig overlapping med andre bestemmelser enn de som gjelder grunnleggende krav, bør direktiv 2014/30/EU ikke 

gjelde for radioutstyr. 

9)  Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg. 

10)  For å sikre at radioutstyret utnytter radiospekteret effektivt og støtter effektiv bruk av radiospektrum, bør radioutstyret 

konstrueres slik at senderne, når de er riktig installert og vedlikeholdt og brukes i samsvar med sitt formål, produserer 

radiobølger som ikke skaper skadelig interferens, mens uønskede radiobølger som senderne produserer (f.eks. i 

tilstøtende kanaler), og som kan ha en potensielt negativ innvirkning på radiospektrumpolitikkens mål, bør for å unngå 

skadelig interferens holdes på et så lavt nivå som er mulig på det nåværende utviklingstrinn i teknikken. Mottakere bør 

på sin side ha et ytelsesnivå som gjør at de kan fungere etter hensikten, og som beskytter dem mot risikoen for skadelig 

interferens, særlig fra delte og tilstøtende kanaler, og derved støtter forbedringer av en effektiv bruk av delte eller 

tilstøtende kanaler. 

11)  Selv om mottakerne ikke selv forårsaker skadelig interferens, er mottakskapasitet en stadig viktigere faktor når det 

gjelder å sikre effektiv bruk av radiospektrum ved å gjøre mottakerne mer motstandsdyktige mot skadelig interferens og 

uønskede signaler på grunnlag av relevante grunnleggende krav i Unionens harmoniseringsregelverk. 

12)  I noen tilfeller er det nødvendig at utstyret kan fungere sammen med annet radioutstyr via nett og kan koples til 

grensesnitt av egnet type i hele Unionen. Samvirkingsevne mellom radioutstyr og tilbehør som ladere forenkler bruken 

av radioutstyret og reduserer unødvendig avfall og kostnader. Det er nødvendig med en fornyet innsats for å utvikle en 

felles lader for bestemte kategorier eller klasser av radioutstyr, framfor alt til fordel for forbrukerne og andre 

sluttbrukere. Dette direktiv bør derfor omfatte særlige krav på dette området. Særlig bør mobiltelefoner som gjøres 

tilgjengelig på markedet, være kompatible med en felles lader. 

13)  Personvern og vern av personopplysninger for brukere og abonnenter og vern mot bedrageri kan forbedres gjennom 

bestemte funksjoner hos radioutstyret. Derfor bør radioutstyret i relevante tilfeller utformes på en slik måte at det støtter 

disse funksjonene.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2008/63/EF av 20. juni 2008 om konkurranse på markedene for teleterminalutstyr (EUT L 162 av 21.6.2008, s. 20). 
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14)  Radioutstyr kan være avgjørende for tilgang til nødmeldingstjenester. Derfor bør radioutstyret i relevante tilfeller 

utformes på en slik måte at det støtter de funksjonene som kreves for å få tilgang til slike tjenester. 

15)  Radioutstyr er viktig for funksjonshemmedes velferd og sysselsetting, og dette er en gruppe som utgjør en betydelig og 

økende andel av medlemsstatenes befolkning. Radioutstyr bør derfor i relevante tilfeller utformes på en slik måte at 

funksjonshemmede kan bruke det slik det er, eller med bare en minimal tilpasning. 

16)  For visse kategorier av radioutstyr kan oppfyllelsen av de grunnleggende kravene fastsatt i dette direktiv påvirkes 

gjennom integrasjon av programvare eller endring av utstyrets eksisterende programvare. Brukeren, radioutstyret eller 

tredjemann bør bare kunne laste programvare inn i radioutstyret dersom dette ikke er til hinder for at det berørte 

radioutstyret senere oppfyller de gjeldende grunnleggende kravene. 

17)  For å utfylle eller endre visse ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv bør myndigheten til å vedta rettsakter 

delegeres til Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes 

Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

18)  For effektivt å imøtekomme behovene med hensyn til samvirkingsevne, personvern og vern av personopplysninger for 

brukere og abonnenter, vern mot bedrageri, tilgang til nødmeldingstjenester, brukervennlighet for brukere med en 

funksjonshemning og forhindre kombinasjoner av radioutstyr og programvare som ikke oppfyller kravene, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter delegeres til Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det gjelder 

spesifisering av kategorier eller klasser av radioutstyr som må oppfylle ett eller flere av de viktige tilleggskravene i dette 

direktiv som gjelder nevnte behov. 

19)  Samsvarskontroll av kombinasjonen av radioutstyr og programvare bør ikke misbrukes for å forhindre bruk av dette 

utstyret med programvare levert av uavhengige parter. For å fremme konkurransen bør offentlige myndigheter, 

produsenter og brukere ha tilgang til opplysninger om samsvar for planlagte kombinasjoner av radioutstyr og 

programvare. For å nå disse målene bør myndigheten til å vedta rettsakter delegeres til Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV når det gjelder spesifisering av kategorier eller klasser av radioutstyr der produsentene skal legge 

fram opplysninger om hvorvidt de planlagte kombinasjonene av radioutstyr og programvare oppfyller de grunnleggende 

kravene fastsatt i dette direktiv. 

20)  Et krav om at radioutstyr som skal bringes i omsetning, skal registreres i et sentralt system, kan forbedre effektiviteten 

og virkningen av markedstilsynet og dermed bidra til å sikre en høy grad av samsvar med dette direktiv. Et slikt krav vil 

medføre en ekstra byrde for markedsdeltakerne og bør derfor bare innføres for kategorier av radioutstyr der det ikke er 

oppnådd en høy grad av samsvar. For å sikre anvendelsen av et slikt krav bør myndigheten til å vedta rettsakter 

delegeres til Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det gjelder spesifisering av kategorier av radioutstyr 

som produsentene må registrere i et sentralt system, og punkter i den tekniske dokumentasjonen som skal legges fram på 

grunnlag av medlemsstatenes opplysninger om radioutstyrets samsvar, og etter en vurdering av risikoen for at de 

grunnleggende kravene ikke oppfylles. 

21)  Radioutstyr som oppfyller de relevante grunnleggende kravene, bør kunne omsettes fritt. Slikt utstyr bør kunne tas i 

bruk og brukes for sitt tiltenkte formål i samsvar med eventuelle regler for tillatelse til bruk av radiospektrum og om 

yting av den berørte tjenesten.  
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22)  For å unngå unødvendige handelshindringer for radioutstyr på det indre marked bør medlemsstatene i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1) underrette andre medlemsstater og Kommisjonen om sine planer knyttet 

til tekniske forskrifter, for eksempel radiogrensesnitt, med mindre disse tekniske forskriftene gjør det mulig for 

medlemsstatene å overholde bindende unionsrettsakter som kommisjonsbeslutninger om harmonisert bruk av 

radiospektrum vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF(2), eller når de tilsvarer radioutstyr 

som kan tas i bruk og brukes uten begrensninger i Unionen. 

23)  Opplysninger om likeverdighet for regulerte radiogrensesnitt og vilkårene for bruk av dem reduserer hindringene for 

adgang for radioutstyr til det indre marked. Kommisjonen bør derfor evaluere og fastsette likeverdigheten av regulerte 

radiogrensesnitt og gjøre slike opplysninger tilgjengelige i form av radioutstyrsklasser. 

24)  I henhold til kommisjonsvedtak 2007/344/EF(3) skal medlemsstatene bruke frekvensinformasjonssystemet (EFIS) 

utarbeidet av Det europeiske kommunikasjonskontor (ECO) for å gjøre sammenlignbare opplysninger om bruken av 

radiospektrum i hver medlemsstat tilgjengelige for offentligheten via Internett. Produsenter kan i EFIS søke 

frekvensopplysninger for alle medlemsstater før de bringer radioutstyr i omsetning og for å vurdere om og på hvilke 

vilkår radioutstyret kan anvendes i hver medlemsstat. Derfor behøver dette direktiv ikke inneholde ytterligere 

bestemmelser, for eksempel om forhåndsmelding, som gjør det mulig for produsentene å få opplysninger om vilkårene 

for bruken av radioutstyr som anvender frekvensbånd som ikke er harmoniserte. 

25)  For å fremme forsknings- og demonstrasjonsvirksomhet bør det være mulig i forbindelse med messer, utstillinger og 

lignende å framvise radioutstyr som ikke er i samsvar med dette direktiv, og som ikke kan bringes i omsetning, forutsatt 

at utstillerne sørger for at de besøkende får tilstrekkelige opplysninger om dette. 

26)  Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i omsetningskjeden ha ansvar for at radioutstyr er i samsvar med 

dette direktiv, for å sikre et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet for mennesker og husdyr og vern av eiendom, et 

hensiktsmessig elektromagnetisk kompatibilitetsnivå, effektiv bruk av radiospektrum og der det er nødvendig, et høyt 

nivå for vern av andre allmenne interesser, og for å garantere rettferdig konkurranse på unionsmarkedet. 

27)  Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og distribusjonskjeden, bør treffe egnede tiltak for å sikre at de gjør 

tilgjengelig på markedet bare radioutstyr som er i samsvar med dette direktiv. Det er nødvendig å fastsette en klar, 

forholdsmessig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i omsetnings- og 

distribusjonskjeden. 

28)  For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlemsstatene 

oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

29)  Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av produsenten alene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/344/EF av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet 

(EUT L 129 av 17.5.2007, s. 67). 
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30)  Produsenten bør gi tilstrekkelige opplysninger om den tiltenkte bruken av radioutstyret slik at det kan brukes i samsvar 

med de grunnleggende kravene. Opplysningene skal omfatte en beskrivelse av tilbehør, som antenner, og av 

komponenter, som programvare, og spesifikasjoner om installasjonen av radioutstyret. 

31)  Det har vist seg at kravet i direktiv 1999/5/EF om at en EU-samsvarserklæring skal følge med utstyret, forenkler og 

forbedrer opplysningene og gjør markedstilsynet mer effektivt. Muligheten for å utarbeide en forenklet EU-

samsvarserklæring har gjort det mulig å redusere byrden forbundet med dette kravet uten at det blir mindre effektivt, og 

denne muligheten bør derfor inngå i dette direktiv. Videre bør det, for å sikre enkel og effektiv tilgang til en EU-

samsvarserklæring, herunder en forenklet EU-samsvarserklæring, være mulig å påføre den på emballasjen til det berørte 

radioutstyret. 

32)  Det er nødvendig å sikre at radioutstyr fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, er i samsvar med dette direktiv, 

og særlig at produsentene har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slikt radioutstyr. Det bør 

derfor fastsettes at importørene skal sikre at radioutstyr de bringer i omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at 

de ikke bringer i omsetning radioutstyr 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 

radioutstyr og dokumentasjon utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter for 

kontroll. 

33)  En importør som bringer radioutstyr i omsetning, skal angi sitt navn, firma og registrerte varemerke og kontaktadresse 

på radioutstyret. Unntak bør gjøres i de tilfeller dette ikke er mulig på grunn av radioutstyrets størrelse eller art. Dette 

gjelder blant annet i tilfeller der importøren vil måtte åpne emballasjen for å påføre navn og adresse på radioutstyret. 

34)  Distributøren gjør radioutstyr tilgjengelig på markedet etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller importøren, 

og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre at dens håndtering av radioutstyret ikke har negativ innvirkning på 

radioutstyrets samsvar. 

35)  Alle markedsdeltakere som bringer radioutstyr i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer radioutstyret på 

en slik måte at samsvaret med dette direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent og bør påta seg produsentens 

forpliktelser. 

36)  Distributørene og importørene befinner seg nær markedet og bør derfor trekkes inn i markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta aktivt og gi vedkommende myndigheter 

alle nødvendige opplysninger om det berørte radioutstyret. 

37)  Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom radioutstyrets sporbarhet sikres gjennom hele omsetningskjeden. 

Med et effektivt sporingssystem blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har gjort 

radioutstyr som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. 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 ajourføre slike opplysninger når det gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert radioutstyr til 

dem, eller som de har levert radioutstyr til. 

38)  I dette direktiv bør bare grunnleggende krav fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte krav bør det 

fastsettes en formodning om samsvar for radioutstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder vedtatt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering(1), og som inneholder 

detaljerte tekniske spesifikasjoner av disse kravene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 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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39)  I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder som ikke 

fullt ut oppfyller kravene i dette direktiv. 

40)  For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre og vedkommende myndigheter å sikre at radioutstyr som gjøres 

tilgjengelig på markedet, oppfyller de grunnleggende kravene, er det nødvendig å fastsette framgangsmåter for 

samsvarsvurdering. I beslutning nr. 768/2008/EF fastsettes moduler for mer eller mindre strenge framgangsmåter for 

samsvarsvurdering alt etter risikonivå og sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre samordning mellom ulike sektorer og 

unngå midlertidige varianter bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant disse modulene. 

41)  Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring for å gi opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv, om 

radioutstyrs samsvar med kravene i dette direktiv og i andre relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk. 

42)  For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for å identifisere 

alle unionsrettsakter som får anvendelse, være tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere den 

administrative byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring bestå av dokumentasjon 

sammensatt av relevante enkeltstående samsvarserklæringer. 

43)  CE-merkingen som viser at radioutstyr 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. Regler for påføring av CE-merking bør fastsettes i dette direktiv. 

44)  Kravet om å påføre CE-merking på produkter er viktig for å informere forbrukere og offentlige myndigheter. 

Muligheten fastsatt i direktiv 1999/5/EF til å påføre et forminsket CE-merke på utstyr av liten størrelse, forutsatt at det 

er synlig og lett å lese, har gjort det mulig å forenkle anvendelsen av dette kravet uten at det blir mindre effektivt, og 

denne muligheten bør derfor inngå i dette direktiv. 

45)  Det har vist seg at kravet i direktiv 1999/5/EF om å påføre CE-merking på utstyrets emballasje forenkler 

markedstilsynet, og dette kravet bør derfor inngå i dette direktiv. 

46)  Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at radioutstyret kan gjøres tilgjengelig på markedet bare dersom 

det, når det er riktig installert og vedlikeholdt og brukes i samsvar med sitt formål, oppfyller de grunnleggende kravene 

fastsatt i dette direktiv, og når det gjelder det grunnleggende kravet om å sikre vern av helse og sikkerhet for mennesker 

og husdyr og vern av eiendom, også under forhold som med rimelighet kan forutses. Radioutstyr bør anses for ikke å 

være i samsvar med dette grunnleggende kravet bare dersom det 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. 

47)  I lys av den raske teknologiske utviklingen i retning av et papirløst samfunn der radioutstyr utstyres med en innebygd 

skjerm, bør Kommisjonen som et ledd i vurderingen av gjennomføringen av dette direktiv undersøke muligheten for å 

erstatte kravene om påføring av produsentens navn, firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse eller en 

postadresse der vedkommende kan kontaktes, CE-merking og EU-samsvarserklæring enten med en funksjon der disse 

opplysninger automatisk vises når radioutstyret startes, eller en funksjon som gir sluttbrukeren mulighet til å velge å se 

de relevante opplysningene. Dersom radioutstyr som er utstyrt med en innebygd skjerm, drives av et integrert batteri 

som ikke er ladet på forhånd, bør Kommisjonen som ledd i sin undersøkelse også vurdere bruk av avtakbare, 

gjennomsiktige merker som dekker hele skjermen og viser de samme opplysningene.  
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48)  Visse framgangsmåter for samsvarsvurdering som er fastsatt i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper inn. 

49)  Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 1999/5/EF som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli 

meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos meldte organer i hele Unionen. 

Det er imidlertid svært viktig at alle meldte organer utfører sine oppgaver på samme nivå og under rettferdige 

konkurransevilkår. Dette krever at det fastsettes obligatoriske krav til samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt 

for å kunne yte samsvarsvurderingstjenester. 

50)  Dersom et samsvarsvurderingsorgan godtgjør samsvar med kriteriene fastsatt i harmoniserte standarder, bør det antas å 

oppfylle tilsvarende krav fastsatt i dette direktiv. 

51)  For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette kravene til melder-

myndigheter og andre organer som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte organer. 

52)  Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør utfylles av akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Ettersom akkreditering er av avgjørende betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos samsvarsvurderings-

organene, bør akkrediteringen også brukes for meldingsformål. 

53)  Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til samsvarssertifi-

kater, bør av nasjonale offentlige myndigheter i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å vise teknisk 

kompetanse hos samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid anse at de selv har egnede 

måter å utføre denne vurderingen på. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet for vurderinger utført av andre nasjonale 

myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram for Kommisjonen og de andre medlemsstatene nødvendig dokumentasjon 

som viser at samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante regelverkskravene. 

54)  Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en underleverandør 

eller til et datterforetak. For å sikre det nødvendige vernenivået for radioutstyr som skal bringes i omsetning på unions-

markedet, er det svært viktig at underleverandører og datterforetak oppfyller de samme kravene som meldte organer ved 

utførelsen av samsvarsvurderingsoppgaver. Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos 

organer som skal meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført av 

underleverandører og datterforetak. 

55)  Framgangsmåten for melding må bli mer effektiv og åpnere, og den må særlig tilpasses ny teknologi slik at melding kan 

skje elektronisk. 

56)  Ettersom meldte organer 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 en frist for å ta opp eventuell tvil 

eller usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de begynner sin virksomhet som meldte organer. 

57)  Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering uten å 

skape unødige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av markedsdeltakerne er 

det viktig å sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås ved 

egnet samordning og samarbeid mellom meldte organer. 

58)  For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det klart at reglene om tilsyn med og kontroll av produkter som 

innføres på unionsmarkedet som fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, gjelder for radioutstyr som omfattes av dette 

direktiv. Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre 

disse oppgavene.  
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59)  Direktiv 1999/5/EF inneholder bestemmelser om en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som får 

anvendelse bare i tilfelle av uenighet mellom medlemsstatene om et tiltak truffet av en medlemsstat. For å øke 

åpenheten og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om beskyttel-

sestiltak forbedres for å gjøre den mer effektiv og for å utnytte sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

60)  Beslutninger og vedtak som Kommisjonen har truffet i henhold til vedtak nr. 676/2002/EF, kan inneholde vilkår for 

tilgang til og effektiv bruk av radiospektrum som kan føre til en begrensning av det samlede antallet radioutstyrsenheter 

som tas i bruk, for eksempel en utløpsdato, en høyeste markedsgjennomtrenging eller et høyeste antall radiout-

styrsenheter i hver medlemsstat eller i hele Unionen. Disse vilkårene gjør det mulig å åpne markedet for nytt radioutstyr 

og samtidig begrense risikoen for skadelig interferens gjennom akkumulering av et for stort antall radioutstyrsenheter 

som tas i bruk, selv om hver enkelt enhet oppfyller de grunnleggende kravene i dette direktiv. Dersom slike vilkår settes 

til side, finnes det en risiko for at de grunnleggende kravene ikke blir oppfylt, og det kan framfor alt oppstå risiko for 

skadelig interferens. 

61)  Den eksisterende ordningen bør utfylles med en framgangsmåte som sikrer at berørte parter blir underrettet om tiltak 

som skal iverksettes med hensyn til radioutstyr som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, eller andre 

forhold som gjelder vern av allmenne interesser. Ordningen bør også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere stadium med hensyn til slikt utstyr. 

62)  Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det ikke 

kreves ytterligere innblanding fra Kommisjonen, med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved en 

harmonisert standard. 

63)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

64)  Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter der det angis 

hvordan opplysningene skal legges fram når det finnes begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i 

forbindelse med bruken, og der det pålegges meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende tiltak overfor et 

meldt organ som ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for meldingen. 

65)  Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter der det fastsettes 

hvorvidt visse kategorier av elektriske eller elektroniske produkter oppfyller definisjonen av «radioutstyr», regler for 

hvordan opplysningene om samsvar skal gjøres tilgjengelige, regler for registrering, regler for påføring av registre-

ringsnummer på radioutstyr og regler for likeverdighet mellom meldte radiogrensesnitt og for tildeling av radiout-

styrsklasse. Den bør også anvendes for radioutstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet, eller for andre forhold som gjelder vern av allmenne interesser. 

66)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning der det i behørig begrunnede tilfeller som 

gjelder radioutstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse og sikkerhet, er tvingende 

nødvendig å handle raskt. 

67)  Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant i samsvar med dens forretningsorden.  

  

(1) 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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68)  Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av 

direktivet, det vil si i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis motta 

alle opplysninger og fullstendig dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en invitasjon til å delta på slike møter. 

69)  Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten anvendelse av 

forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder radioutstyr som ikke oppfyller 

kravene, er berettiget eller ikke. 

70)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

71)  Det bør fastsettes overgangsordninger som tillater at radioutstyr som allerede er brakt i omsetning i samsvar med 

direktiv 1999/5/EF, kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk. 

72)  EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt. 

73)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at radioutstyr som er gjort tilgjengelig på markedet oppfyller kravene 

slik at det sikres et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet, et hensiktsmessig elektromagnetisk kompatibilitetsnivå og 

effektiv bruk av radiospektrum for å unngå skadelig interferens samtidig som det indre markeds virkemåte sikres, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 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. 

74)  Direktiv 1999/5/EØF bør oppheves. 

75)  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. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved dette direktiv er det fastsatt rammeregler for tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av radioutstyr i Unionen. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på utstyr oppført i vedlegg I.  

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på radioutstyr som utelukkende brukes til virksomhet som gjelder offentlig sikkerhet, 

forsvar, statens sikkerhet, herunder statens økonomiske interesser når virksomheten er forbundet med spørsmål om statens 

sikkerhet, eller statens virksomhet på det strafferettslige området. 

4.  Radioutstyr som faller inn under dette direktivs virkeområde, omfattes ikke av direktiv 2014/35/EU, med unntak av det 

som er angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I dette direktiv menes med: 

1) «radioutstyr» et elektrisk eller elektronisk produkt som tilsiktet sender og/eller mottar radiobølger med henblikk på 

radiokommunikasjon og/eller radiobestemmelse, eller et elektrisk eller elektronisk produkt som må suppleres med 

tilbehør, for eksempel en antenne, for å oppnå tilsiktet sending og/eller mottak av radiobølger med henblikk på radiokom-

munikasjon og/eller radiobestemmelse, 

2) «radiokommunikasjon» kommunikasjon ved hjelp av radiobølger, 

3) «radiobestemmelse» bestemmelse av en gjenstands posisjon, hastighet og/eller andre egenskaper eller innhenting av 

opplysninger om disse parametrene, ved hjelp av radiobølgers spredningsegenskaper, 

4) «radiobølger» elektromagnetiske bølger med en frekvens på under 3 000 GHz, som forplanter seg i fritt rom, 

5) «radiogrensesnitt» spesifisering av den regulerte bruken av radiospektrum, 

6) «radioutstyrsklasse» en klasse som angir visse kategorier av radioutstyr som i henhold til dette direktiv anses som 

likeverdige, og de radiogrensesnitt som radioutstyret er bestemt for, 

7) «skadelig interferens» skadelig interferens som definert i artikkel 2 bokstav r) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF(1), 

8) «elektromagnetisk forstyrrelse» elektromagnetisk forstyrrelse som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 5 i direktiv 2014/30/EU, 

9) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av radioutstyr for distribusjon, forbruk eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten vederlag, 

10) «bringe i omsetning» å gjøre radioutstyr tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang, 

11) «ibruktaking» første gang radioutstyret tas i bruk i Unionen av sluttbrukeren, 

12) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer radioutstyr eller får radioutstyr konstruert eller produsert, og 

som markedsfører dette utstyret under sitt navn eller varemerke, 

13) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver, 

14) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer radioutstyr fra en tredjestat i omsetning i 

Unionen,  

  

(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). 
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15) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør 

radioutstyr tilgjengelig på markedet, 

16) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importøren og distributøren, 

17) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske kravene til radioutstyret er beskrevet, 

18) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

19) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

20) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

21) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de grunnleggende kravene i dette direktiv med hensyn til radioutstyr er 

oppfylt, 

22) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, 

23) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av radioutstyr som allerede er gjort tilgjengelig for slutt-

brukeren, 

24) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at radioutstyr i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet, 

25) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter, 

26) «CE-merking» merking der produsenten angir at radioutstyret er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens 

harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking. 

2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette hvorvidt visse kategorier av elektriske eller elektroniske 

produkter oppfyller definisjonen i nr. 1 punkt 1 i denne artikkel. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 45 nr. 3. 

Artikkel 3 

Grunnleggende krav 

1.  Radioutstyr skal være konstruert på en måte som sikrer 

a)  vern av helse og sikkerhet for mennesker og husdyr og vern av eiendom, herunder målene med hensyn til sikkerhetskrav 

fastsatt i direktiv 2014/35/EU, men uten noen spenningsgrense, 

b)  et hensiktsmessig elektromagnetisk kompatibilitetsnivå som fastsatt i direktiv 2014/30/EU. 

2.  Radioutstyr skal være konstruert slik at det effektivt utnytter og støtter effektiv bruk av radiospektrum for å unngå 

skadelig interferens. 

3.  Radioutstyr i visse kategorier eller klasser skal være konstruert slik at det oppfyller følgende grunnleggende krav: 

a)  radioutstyret fungerer sammen med tilbehør, særlig med felles ladere, 

b)  radioutstyret fungerer via nett sammen med annet radioutstyr,  
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c)  radioutstyret kan koples til grensesnitt av egnet type i hele Unionen, 

d)  radioutstyret skader ikke nettet eller dets virkemåte og misbruker heller ikke nettressurser, noe som kunne ha forårsaket en 

uakseptabel forringelse av tjenesten, 

e)  radioutstyret inneholder beskyttelsesfunksjoner som sikrer personvern og vern av personopplysninger for brukeren og 

abonnenten, 

f)  radioutstyret støtter visse funksjoner som sikrer vern mot bedrageri, 

g)  radioutstyret støtter visse funksjoner som gir tilgang til nødmeldingstjenester, 

h)  radioutstyret støtter visse funksjoner som letter funksjonshemmedes bruk av dem, 

i)  radioutstyret støtter visse funksjoner for å sikre at programvare kan lastes inn i radioutstyret bare dersom det er påvist 

samsvar for kombinasjonen av radioutstyr og programvare. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44, der det angis hvilke kategorier eller 

klasser av radioutstyr som berøres av hvert av kravene angitt i første ledd bokstav a)–i) i dette nummer. 

Artikkel 4 

Opplysninger om samsvar for kombinasjoner av radioutstyr og programvare 

1.  Produsenter av radioutstyr og programvare som gjør at radioutstyr kan brukes etter hensikten, skal legge fram for 

medlemsstatene og Kommisjonen opplysninger om hvorvidt de planlagte kombinasjonene av radioutstyr og programvare 

oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. Slike opplysninger skal være framkommet gjennom en samsvarsvur-

dering utført i samsvar med artikkel 17, og skal legges fram i form av en samsvarserklæring som inneholder punktene fastsatt i 

vedlegg VI. Avhengig av de spesifikke kombinasjonene av radioutstyr og programvare skal det klart og tydelig framgå av 

opplysningene hvilket radioutstyr og hvilken programvare som er vurdert, og opplysningene skal ajourføres løpende. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44, der det angis hvilke kategorier 

eller klasser av radioutstyr som berøres av kravet fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter der det fastsettes regler for framlegging av opplysninger om samsvar 

for de kategorier og klasser som er angitt i delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 45 nr. 3. 

Artikkel 5 

Registrering av radioutstyrstyper i visse kategorier 

1.  Fra og med 12. juni 2018 skal produsentene registrere radioutstyrstyper i kategorier av radioutstyr med en lav grad av 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, i et sentralt system som nevnt i nr. 4 i denne artikkel, før 

radioutstyr i disse kategoriene bringes i omsetning. I forbindelse med registreringen av slike radioutstyrstyper skal produsenten 

legge fram noen av eller i begrunnede tilfeller alle punkter i den tekniske dokumentasjonen som er oppført i bokstav a), d), e), 

f), g), h) og i) i vedlegg V. Kommisjonen skal tildele hver registrert radioutstyrstype et registreringsnummer som produsenten 

skal påføre radioutstyr som bringes i omsetning. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44, der det angis hvilke kategorier 

av radioutstyr som berøres av kravet fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, og punktene i den tekniske dokumentasjonen som skal 

legges fram, idet det tas hensyn til opplysninger om radioutstyrets samsvar som medlemsstatene har framlagt i henhold til 

artikkel 47 nr. 1, og etter en vurdering av risikoen for at de grunnleggende kravene ikke oppfylles.  
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3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter der det fastsettes regler for registrering og for påføring av registre-

ringsnummer på radioutstyr for kategoriene angitt i delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 45 nr. 3. 

4.  Kommisjonen skal stille til rådighet et sentralt system der produsentene kan registrere nødvendige opplysninger. Dette 

systemet skal sikre hensiktsmessig kontroll med tilgangen til opplysninger av fortrolig art. 

5.  Etter anvendelsesdatoen for en delegert rettsakt vedtatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel skal rettsaktens virkninger 

evalueres i rapportene utarbeidet i samsvar med artikkel 47 nr. 1 og 2. 

Artikkel 6 

Tilgjengeliggjøring på markedet 

Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at radioutstyr gjøres tilgjengelig på markedet bare dersom det er i 

samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 7 

Ibruktaking og bruk 

Medlemsstatene skal tillate ibruktaking og bruk av radioutstyret dersom det er i samsvar med dette direktiv når det er riktig 

installert og vedlikeholdt og brukes i samsvar med sitt formål. Uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser i henhold til 

vedtak 676/2002/EF og de vilkår som gjelder for tillatelsene til bruk av frekvenser i samsvar med unionsretten, særlig i henhold 

til artikkel 9 nr. 3 og 4 i direktiv 2002/21/EF, kan medlemsstatene innføre ytterligere krav for ibruktaking og/eller bruk av 

radioutstyr bare av årsaker knyttet til effektiv bruk av radiospektrum, forebygging av skadelig interferens og forebygging av 

elektromagnetiske forstyrrelser, eller av folkehelsemessige årsaker. 

Artikkel 8 

Melding om spesifikasjoner for radiogrensesnitt og tildeling av radioutstyrsklasser 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med framgangsmåten angitt i direktiv 98/34/EF melde fra om hvilke radiogrensesnitt de 

har til hensikt å regulere, unntatt 

a)  radiogrensesnitt som helt og holdent er i samsvar med kommisjonsvedtakene om harmonisert bruk av radiospektrum i 

henhold til vedtak nr. 676/2002/EF, og 

b)  radiogrensesnitt som i henhold til gjennomføringsrettsakter vedtatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, tilsvarer radioutstyr 

som kan tas i bruk og brukes uten begrensninger i Unionen. 

2.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter der likeverdigheten mellom meldte radiogrensesnitt fastsettes og en 

radioutstyrsklasse tildeles, og opplysninger om denne skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 45 nr. 3.  
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Artikkel 9 

Fri omsetning av radioutstyr 

1.  Medlemsstatene skal ikke av grunner knyttet til aspekter som omfattes av dette direktiv, hindre at radioutstyr som er i 

samsvar med dette direktiv, gjøres tilgjengelig på markedet på deres territorium. 

2.  Medlemsstatene skal ikke hindre at det på messer, utstillinger og lignende blir framvist radioutstyr som ikke er i samsvar 

med dette direktiv, forutsatt at det ved tydelig merking angis at radioutstyret ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i 

bruk før det er brakt i samsvar med dette direktiv. Framvisning av radioutstyr kan bare skje dersom egnede tiltak, som 

foreskrevet av medlemsstatene, er truffet for å unngå skadelig interferens, elektromagnetiske forstyrrelser og risiko for 

menneskers eller husdyrs helse eller sikkerhet eller for eiendom. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 10 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sitt radioutstyr i omsetning, skal de sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med de 

grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. 

2.  Produsentene skal sikre at radioutstyret er konstruert slik at det kan brukes i minst én medlemsstat uten at gjeldende krav 

knyttet til bruk av radiospektrum overtres. 

3.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 21 og gjennomføre den relevante 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved framgangsmåten for samsvarsvurdering er påvist at radioutstyret er i samsvar med gjeldende krav, skal 

produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre CE-merkingen. 

4.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at radioutstyret er 

brakt i omsetning. 

5.  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 radioutstyrets utforming eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det er vist til i samsvarserklæringen for radioutstyret. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med radioutstyret, skal produsentene, for å verne 

sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av radioutstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av radioutstyr, samt holde 

distributørene underrettet om alt slikt tilsyn. 

6.  Produsentene skal påse at radioutstyr de har brakt i omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller et annet element 

som gjør det mulig å identifisere det, eller, dersom dette ikke er mulig på grunn av radioutstyrets størrelse eller art, at de 

nødvendige opplysningene er gitt på emballasjen eller i et dokument som følger med radioutstyret.  
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7.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på radioutstyret eller, dersom dette ikke er 

mulig på grunn av radioutstyrets størrelse eller art, på emballasjen eller i et dokument som følger med radioutstyret. Adressen 

skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukerne og 

markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

8.  Produsentene skal påse at radioutstyret ledsages av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk fastsatt av den 

berørte medlemsstaten som forbrukerne og andre sluttbrukere lett kan forstå. Bruksanvisningene skal inneholde opplysningene 

som er nødvendige for at radioutstyret skal kunne brukes etter hensikten. Slike opplysninger skal om relevant inneholde en 

beskrivelse av tilbehør og komponenter, herunder programvare, som sikrer at radioutstyret fungerer etter hensikten. 

Bruksanvisninger, sikkerhetsopplysninger og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar. 

Følgende opplysninger skal også inngå når det gjelder radioutstyr som tilsiktet sender radiobølger: 

a)  frekvensbånd som radioutstyret benytter, 

b)  høyeste radiofrekvenseffekt som sendes i de frekvensbånd som radioutstyret benytter. 

9.  Produsentene skal sikre at en kopi av EU-samsvarserklæringen eller av en forenklet EU-samsvarserklæring følger med alt 

radioutstyr. Dersom det legges fram en forenklet EU-samsvarserklæring, skal den inneholde den nøyaktige Internett-adressen 

der hele teksten til EU-samsvarserklæringen kan finnes. 

10.  Dersom det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken, skal 

opplysninger på emballasjen gjøre det mulig å identifisere de medlemsstatene eller det geografiske området i en medlemsstat 

der det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken. Slike opplysninger skal 

utdypes i bruksanvisningene som følger med radioutstyret. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter der det angis 

hvordan disse opplysningene skal legges fram. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 45 nr. 2. 

11.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at radioutstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe radioutstyret i samsvar eller om nødvendig trekke 

det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom radioutstyret utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort radioutstyret tilgjengelig på markedet, og gi 

nærmere opplysninger særlig om radioutstyrets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet og 

resultatene av disse. 

12.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle opplysninger og 

all dokumentasjon som er nødvendig for å vise at radioutstyret 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 treffes for å fjerne risikoene forbundet med radioutstyr de har brakt i omsetning. 

Artikkel 11 

Representanter 

1.  En produsent kan ved skriftlig fullmakt utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som fastsatt i artikkel 10 nr. 3, 

skal ikke utgjøre en del av representantens fullmakt.  
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2.  En representant skal utføre oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi representanten 

mulighet til å 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for nasjonale markedstil-

synsmyndigheter i ti år etter at radioutstyret er brakt i omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon som er 

nødvendig for å påvise radioutstyrets samsvar, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med radioutstyr som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare radioutstyr som oppfyller kravene. 

2.  Før radioutstyr bringes i omsetning, skal importørene sikre at produsenten har gjennomført den hensiktsmessige fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17, og at radioutstyret er konstruert slik at det kan brukes i minst én 

medlemsstat uten at gjeldende krav knyttet til bruk av radiospektrum overtres. De skal påse at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjonen, at radioutstyret er påført CE-merkingen og ledsages av opplysningene og dokumentene nevnt i 

artikkel 10 nr. 8, 9 og 10, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 6 og 7. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at radioutstyret ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i 

artikkel 3, skal denne ikke bringe radioutstyret i omsetning før det er brakt i samsvar. Dersom radioutstyret utgjør en risiko, skal 

importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på radioutstyret eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med radioutstyret. Dette gjelder blant annet i tilfeller der dette ikke er 

mulig på grunn av radioutstyrets størrelse, eller dersom importøren vil måtte åpne emballasjen for å påføre sitt navn og adresse 

på radioutstyret. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukerne og markedstilsynsmyndighetene lett kan 

forstå. 

4.  Importørene skal påse at radioutstyret 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 radioutstyret, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med radioutstyret, skal importørene, for å 

verne sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av radioutstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av radioutstyr, samt holde 

distributørene underrettet om alt slikt tilsyn.  
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7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at radioutstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe radioutstyret i samsvar eller om nødvendig trekke 

det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom radioutstyret utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort radioutstyret tilgjengelig på markedet, og gi 

nærmere opplysninger særlig om manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at radioutstyret er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og 

kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og skal 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 opplysninger og 

all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise radioutstyrets samsvar, 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 treffes for å fjerne risikoene forbundet med radioutstyr de har brakt i omsetning. 

Artikkel 13 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør radioutstyret tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i 

dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør radioutstyret tilgjengelig på markedet, skal de kontrollere at radioutstyret er påført CE-merkingen, 

at det ledsages av dokumentene som kreves i henhold til dette direktiv og av bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger på et 

språk som lett kan forstås av forbrukerne og andre sluttbrukere i den medlemsstaten der radioutstyret skal gjøres tilgjengelig på 

markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis artikkel 10 nr. 2 og nr. 6–10 og i artikkel 12 

nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at radioutstyret ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i 

artikkel 3, skal denne ikke gjøre radioutstyret tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar. Dersom radioutstyret utgjør en 

risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for radioutstyret, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at radioutstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar 

med dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe radioutstyret i samsvar eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom radioutstyret utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort radioutstyret tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om 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 opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise radioutstyrets samsvar. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med 

radioutstyr de har gjort tilgjengelig på markedet.  
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Artikkel 14 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på importører og distributører 

En importør eller distributør skal i henhold til dette direktiv anses som produsent og skal være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 10 når den bringer radioutstyr i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

radioutstyr som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke radioutstyrets samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 15 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert radioutstyr til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert radioutstyr til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått radioutstyret levert, og i ti 

år etter at de har levert radioutstyret. 

KAPITTEL III 

RADIOUTSTYRETS SAMSVAR 

Artikkel 16 

Formodning om samsvar for radioutstyr 

Radioutstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 som omfattes av disse 

standardene eller deler av dem. 

Artikkel 17 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Produsenten skal foreta en samsvarsvurdering av radioutstyret med sikte på å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i 

artikkel 3. I samsvarsvurderingen skal det tas hensyn til alle planlagte driftsforhold, og når det gjelder det grunnleggende kravet 

fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), skal det i samsvarsvurderingen også tas hensyn til rimelig forutsigbare vilkår. Dersom 

radioutstyret kan konfigureres på ulike måter, skal det gjennom samsvarsvurderingen fastslås om radioutstyret i alle mulige 

konfigurasjoner oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. 

2.  Produsentene skal vise at radioutstyret oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 ved bruk av en av 

følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg II, 

b)  EU-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg III, 

c)  samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring som fastsatt i vedlegg IV.  
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3.  En produsent som ved vurderingen av hvorvidt radioutstyr oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 

og 3, har anvendt harmoniserte standarder som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal bruke 

en av følgende framgangsmåter: 

a)  intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg II, 

b)  EU-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg III, 

c)  samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring som fastsatt i vedlegg IV. 

4.  Dersom produsenten ved vurderingen av hvorvidt radioutstyret oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3  

nr. 2 og 3, ikke eller bare delvis har anvendt harmoniserte standarder som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, eller dersom slike harmoniserte standarder ikke foreligger, skal radioutstyret med hensyn til de nevnte 

grunnleggende kravene bli gjenstand for en av følgende framgangsmåter: 

a)  EU-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg III, 

b)  samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring som fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 18 

EU-samsvarserklæring 

1.  I EU-samsvarserklæringen skal det fastslås at det er påvist at de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utarbeides i henhold til modellen i vedlegg VI, skal inneholde punktene angitt i nevnte 

vedlegg og skal ajourføres løpende. Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av medlemsstaten der radioutstyret 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

Den forenklede EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 10 nr. 9 skal inneholde punktene angitt i vedlegg VII og skal 

ajourføres løpende. Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av medlemsstaten der radioutstyret bringes i 

omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen skal være tilgjengelig på Internett-

adressen nevnt i den forenklede EU-samsvarserklæringen, på det eller de språkene som kreves av den medlemsstat der 

radioutstyret bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom radioutstyret omfattes av mer enn én unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en 

enkelt EU-samsvarserklæring for alle slike unionsrettsakter. I erklæringen skal det angis hvilke unionsrettsakter den gjelder, 

samt hvor rettsaktene er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at radioutstyret oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 19 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

1.  CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.  
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2.  På grunn av radioutstyrets art kan høyden på CE-merkingen påført radioutstyret være lavere enn 5 mm, forutsatt at den 

fortsatt er synlig og lett å lese. 

Artikkel 20 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og det meldte organets identifikasjonsnummer 

1.  CE-merkingen skal påføres radioutstyret eller dets merkeplate slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes, med 

mindre dette ikke er mulig eller ikke berettiget på grunn av radioutstyrets art. CE-merkingen skal også påføres emballasjen slik 

at den er synlig og lett å lese. 

2.  CE-merkingen skal være påført før radioutstyret bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er ansvarlig for at framgangsmåten 

for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IV er anvendt. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal ha samme høyde som CE-merkingen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av det meldte organet selv eller av produsenten eller dennes repre-

sentant etter organets anvisninger. 

4.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre korrekt anvendelse av reglene for CE-merking og 

treffe egnede tiltak i tilfelle av urettmessig bruk av merkingen. 

Artikkel 21 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde alle relevante opplysninger om metodene produsenten har brukt for å sikre 

at radioutstyret oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. Den skal minst inneholde punktene fastsatt i vedlegg V. 

2.  Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides før radioutstyret bringes i omsetning og skal ajourføres løpende. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen og korrespondansen om enhver framgangsmåte for EU-typeprøving skal utarbeides på et 

av de offisielle språkene i medlemsstaten der det meldte organet er etablert, eller på et språk det kan godta. 

4.  Dersom den tekniske dokumentasjonen ikke er i samsvar med nr. 1, 2 eller 3 i denne artikkel, og dermed ikke inneholder 

tilstrekkelige opplysninger om relevante data eller metoder som er anvendt for å sikre at radioutstyret oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, kan markedstilsynsmyndigheten anmode produsenten eller importøren om at de for 

egen regning innen en bestemt frist får gjennomført en prøving hos et organ som kan godkjennes av markedstil-

synsmyndigheten, for å kontrollere at utstyret oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. 

KAPITTEL IV 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 22 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv.  
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Artikkel 23 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 28. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurderingen og tilsynet nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, underretningen eller tilsynet nevnt i 

nr. 1 til et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 24. I tillegg skal organet ha ordninger for å dekke forpliktelser som oppstår som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 24 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal organiseres slik at alle beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan blir tatt 

av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte rådgiv-

ningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

Artikkel 25 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurderings-

organer og tilsyn med meldte organer, samt om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 26 

Krav til meldte organer 

1.  Når det gjelder melding, skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning og være et rettssubjekt.  
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3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være en tredjemann som er uavhengig av organisasjonen og radioutstyret det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av radioutstyr som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det 

er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

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 radioutstyr som de vurderer, og 

heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurdert radioutstyr som er nødvendig for 

samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slikt radioutstyr for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av nevnte 

radioutstyr, 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 den samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. 

Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten og upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet. 

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 samsvarsvurderings-

virksomhet, 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 III 

og IV, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og 

ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av 

radioutstyr som det er meldt for, ha til rådighet 

a)  personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. 

Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som meldt organ, og 

annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle radioutstyrets teknologi samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midlene til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten.  
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7.  Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike 

vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, gjeldende harmoniserte 

standarder og relevante bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide EU-typeprøvingssertifikater eller godkjenninger av kvalitetssystemer, 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 samsvars-

vurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III og IV eller enhver internrettslig bestemmelse som gjennomfører disse, unntatt 

overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der det utfører 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, reguleringsvirksomhet når det gjelder radioutstyr og frekvensplanlegging, 

og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som er resultat av denne gruppens arbeid, som generelle 

retningslinjer. 

Artikkel 27 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler av 

disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle kravene i artikkel 

26 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standardene omfatter nevnte krav. 

Artikkel 28 

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 26, og underrette melder-

myndigheten om dette.  
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2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for oppgavene som blir utført av underleverandører eller datterforetak, 

uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og oppgavene de har utført i henhold til vedlegg III og IV. 

Artikkel 29 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om melding til meldermyndigheten i medlemsstaten der det er etablert. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvur-

deringsmodulene og det radioutstyret 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 26. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten 

all den dokumentasjonen som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 26. 

Artikkel 30 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 26. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderings-

modulen eller -modulene og det berørte radioutstyret, samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som nevnt i artikkel 29 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og 

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 26. 

5.  Det berørte organet kan utføre virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding basert på et akkrediteringsbevis, 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.  
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Artikkel 31 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over organer som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifikasjons-

numrene de er tildelt og den virksomhet de er meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført. 

Artikkel 32 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 26, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet har innstilt sin 

virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt 

organ eller stilles til rådighet for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 33 

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 Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller for 

opprettholdelsen av det berørte meldte organets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende 

tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 45 nr. 2. 

Artikkel 34 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III og 

vedlegg IV.  
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2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle radioutstyrets teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av nøyaktighet og det vernenivå som kreves for at radioutstyret skal være i 

samsvar med dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 eller 

tilsvarende harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og ikke utstede et EU-typeprøvingssertifikat eller en godkjenning av kvalitetssystemer. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et EU-typeprøvingssertifikat eller en 

godkjenning av kvalitetssystemer finner at radioutstyret ikke lenger er i samsvar, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake EU-typeprøvingssertifikatet eller godkjenningen 

av kvalitetssystemer. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle EU-typeprøvingssertifikater eller godkjenninger av kvalitets-

systemer, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 35 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på beslutninger truffet av meldte organer er tilgjengelig. 

Artikkel 36 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et EU-typeprøvingssertifikat eller 

godkjenning av kvalitetssystemer i samsvar med kravene i vedlegg III og IV, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene om opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av meldingen, samt all annen virksomhet 

som er utført, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal i samsvar med kravene i vedlegg III og IV gi de andre organene som er meldt i henhold til dette 

direktiv, og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter samme kategorier av radioutstyr, relevante 

opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger. 

3.  Meldte organer skal oppfylle opplysningskravene i vedlegg III og IV.  
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Artikkel 37 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar 

for meldingspolitikken. 

Artikkel 38 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette direktiv, 

iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en sektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, deltar i arbeidet til denne gruppen, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL V 

TILSYN MED OG KONTROLL AV RADIOUTSTYR SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 39 

Tilsyn med og kontroll av radioutstyr som innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på radioutstyr. 

Artikkel 40 

Framgangsmåte for håndtering av radioutstyr som utgjør en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at radioutstyr som omfattes av 

dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre forhold som gjelder vern av allmenne 

interesser som omfattes av dette direktiv, skal markedstilsynsmyndighetene utføre en vurdering av det berørte radioutstyret som 

omfatter alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. Berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstil-

synsmyndighetene om dette etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at radioutstyret ikke oppfyller 

kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å 

bringe radioutstyret i samsvar med disse kravene, trekke radioutstyret tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en 

rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det berørte 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 det berørte radioutstyret som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.  
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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 tilgjengeliggjøring av 

radioutstyret på deres nasjonale marked, trekke radioutstyret tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for identifikasjon av radioutstyr som ikke oppfyller kravene, radioutstyrets opprinnelse, arten av det påståtte 

manglende samsvaret 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. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det manglende 

samsvaret skyldes 

a)  at radioutstyret ikke oppfyller de relevante grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i artikkel 16, og som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de 

måtte ha om det berørte radioutstyrets manglende samsvar og om eventuelle innvendinger de måtte ha mot det vedtatte 

nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak anses 

som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte radioutstyret, for 

eksempel at radioutstyret trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 41 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 40 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

radioutstyret som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked eller tilbakekalles, 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 radioutstyrets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 40 nr. 5 bokstav b) i dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.  
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Artikkel 42 

Radioutstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold til artikkel 40 nr. 1 finner at radioutstyr, selv om det er i 

samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser, skal medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede tiltak for å sikre at det 

berørte radioutstyret ikke lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, trekke radioutstyret tilbake fra markedet eller 

tilbakekalle det innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes korrigerende tiltak med hensyn til alt berørt radioutstyr som den har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Underretningen skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig de som er nødvendige for identifikasjon av det berørte radioutstyret, radioutstyrets 

opprinnelse og omsetningskjede, den aktuelle risikoens art og 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 treffe beslutning, 

gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede 

tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 45 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 45  

nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 43 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 40 skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår at 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 20 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen ikke er påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organet, dersom framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg IV er 

anvendt, er påført i strid med artikkel 20 eller ikke er påført, 

d)  det ikke er utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen ikke er utarbeidet på riktig måte, 

f)  den tekniske dokumentasjonen enten ikke er tilgjengelig eller ikke er fullstendig,  
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g)  opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 6 eller 7 eller artikkel 12 nr. 3 mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

h)  opplysninger om den tiltenkte bruken av radioutstyret, EU-samsvarserklæringen eller bruksrestriksjonene som fastsatt i 

artikkel 10 nr. 8, 9 og 10 ikke følger med radioutstyret, 

i)  kravene til identifikasjon av markedsdeltakerne fastsatt i artikkel 15 ikke er oppfylt, eller 

j)  artikkel 5 ikke er overholdt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av radioutstyret på markedet, eller påse at det blir trukket tilbake fra markedet eller 

tilbakekalt. 

KAPITTEL VI 

DELEGERTE RETTSAKTER, GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG KOMITEEN 

Artikkel 44 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 3 nr. 3 annet ledd, artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 2 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 11. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 3 annet ledd, artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 2 kan når som helst 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som 

angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 3 annet ledd, artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 2 trer i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelser innen en frist på to måneder fra den dagen Europaparlamentet og 

Rådet er underrettet om rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen forlenges med to måneder på Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ. 

Artikkel 45 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for samsvarsvurdering og overvåking av telekommunikasjonsmarkedet. Denne 

komiteen skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.  
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av 

lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i samsvar med dens forretningsorden. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Reglene 

kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 47 

Vurdering og rapportering 

1.  Senest 12. juni 2017 og deretter minst hvert annet år skal medlemsstatene legge fram for Kommisjonen regelmessige 

rapporter om anvendelsen av dette direktiv. Rapportene skal redegjøre for medlemsstatenes markedstilsynsvirksomhet og 

inneholde opplysninger om hvorvidt og i hvilken grad kravene i dette direktiv er oppfylt, herunder særlig kravene om identifi-

kasjon av markedsdeltakere. 

2.  Senest 12. juni 2018 og deretter hvert femte år skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av dette direktiv og framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal beskrive framdriften i arbeidet med å utarbeide relevante standarder og 

eventuelle problemer som har oppstått under gjennomføringen. Rapporten skal også skissere virksomheten i Komiteen for 

samsvarsvurdering og overvåking av telekommunikasjonsmarkedet, vurdere framskrittene som er gjort for å skape et åpent 

marked med konkurranse for radioutstyr på unionsplan og undersøke hvordan rammereglene for tilgjengeliggjøring på 

markedet og ibruktaking av radioutstyr bør utvikles for å 

a)  sikre at det opprettes et enhetlig system på unionsplan for alt radioutstyr, 

b)  gi mulighet for tilnærming mellom telekommunikasjonssektoren, den audiovisuelle sektoren og informasjonsteknologi-

sektoren,  
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c)  gi mulighet for harmonisering av lovgivningsmessige tiltak på internasjonalt plan, 

d)  oppnå et høyt nivå for forbrukervern, 

e)  sikre at bærbart radioutstyr fungerer sammen med tilbehør, særlig med felles ladere, 

f)  dersom radioutstyret er utstyrt med en innebygd skjerm, gi mulighet for at nødvendige opplysninger kan vises på den 

innebygde skjermen. 

Artikkel 48 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke, når det gjelder aspekter som omfattes av dette direktiv, hindre tilgjengeliggjøring på markedet eller 

ibruktaking av radioutstyr som ble brakt i omsetning før 13. juni 2017, og som omfattes av dette direktiv og er i samsvar med 

relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk som kom til anvendelse før 13. juni 2016. 

Artikkel 49 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 12. 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 13. juni 2016. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til det 

direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal fastsette 

nærmere regler for henvisningen og hvordan nevnte opplysning skal utformes. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 50 

Oppheving 

Vedtak 1999/5/EF oppheves med virkning fra 13. juni 2016. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenlignings-

tabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 51 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 52 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

UTSTYR SOM IKKE OMFATTES AV DETTE DIREKTIV 

1.  Radioutstyr som brukes av radioamatører i henhold til artikkel 1 definisjon 56 i Den internasjonale teleunions (ITUs) 

radioreglement, med mindre utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. 

Følgende skal anses for ikke å være gjort tilgjengelig på markedet: 

a)  radiosett som monteres og brukes av radioamatører, 

b)  radioutstyr som bygges om og brukes av radioamatører, 

c)  utstyr som er konstruert av individuelle radioamatører for eksperimentelle og vitenskapelige formål i forbindelse med 

amatørradio. 

2.  Skipsutstyr som omfattes av direktiv 96/98/EF(1). 

3.  Luftfartsprodukter, -deler og -utstyr som omfattes av artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(2). 

4.  Spesialbygd analyseutstyr beregnet på bruk av yrkesbrukere utelukkende ved forsknings- og utviklingsanlegg for slike 

formål. 

 _____  

  

  

(1) Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr (EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT 

L 79 av 19.3.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

SAMSVARSVURDERINGSMODUL A 

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

1.  Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt 

i nr. 2, 3 og 4 i dette vedlegg og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte radioutstyret oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. 

2. Teknisk dokumentasjon 

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen i samsvar med artikkel 21. 

3. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det produserte 

radioutstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 i dette vedlegg og med de relevante 

grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen i samsvar med artikkel 19 og 20 på alt radioutstyr som oppfyller gjeldende krav i 

dette direktiv. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver radioutstyrstype og oppbevare den sammen med 

den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at radioutstyret er 

brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket radioutstyr den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

5. Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG III 

SAMSVARSVURDERINGSMODUL B OG C 

EU-TYPEPRØVING OG TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

Dersom det vises til dette vedlegg, skal framgangsmåten for samsvarsvurdering følge modul B (EU-typeprøving) og C 

(typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll) i dette vedlegg. 

Modul B 

EU-typeprøving 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker radioutstyrets 

tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at radioutstyrets tekniske konstruksjon oppfyller de grunnleggende 

kravene fastsatt i artikkel 3. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til radioutstyrets tekniske konstruksjon gjennom en 

undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 3, uten en undersøkelse av et 

eksemplar (konstruksjonstype). 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om radioutstyret er i 

samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den 

tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke radioutstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske 

dokumentasjonen inneholde punktene fastsatt i vedlegg V, 

d)  underlagsdokumentasjon som viser at løsningen som er valgt for den tekniske konstruksjonen, er egnet. I underlags-

dokumentasjonen skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er 

anvendt eller ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger 

utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av et egnet laboratorium hos produsenten eller av et 

annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

4.  Det meldte organet skal undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om radio-

utstyrets tekniske konstruksjon er tilfredsstillende. 

5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport med en oversikt over aktivitetene som er utført i samsvar med 

nr. 4, og resultatene av disse. Uten at det berører dets forpliktelser i henhold til nr. 8, skal det meldte organet offentliggjøre 

hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for det berørte radioutstyret, skal det meldte organet utstede et 

EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra 

undersøkelsen, aspektene ved de grunnleggende kravene som er prøvet, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og 

opplysningene som kreves for å identifisere den vurderte 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 det 

produserte radioutstyret er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere radioutstyret i bruk. 

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organet avslå å utstede et EU-typeprøvings-

sertifikat, underrette søkeren om dette og gi 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 gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre om slike 

endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet underrette produsenten om dette. 
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Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om radioutstyret er i samsvar med de 

grunnleggende kravene i dette direktiv eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning 

i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldte organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til 

dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for melder-

myndigheten listen over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg 

til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike 

sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

Hvert meldte organ skal underrette medlemsstatene om EU-typeprøvingssertifikater som det har utstedt og/eller tillegg til 

disse i de tilfeller der harmoniserte standarder som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

ikke er anvendt eller ikke er anvendt fullt ut. Medlemsstatene, Kommisjonen og de andre meldte organene kan på 

anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan medlemsstatene og 

Kommisjonen få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er gjennomført av det 

meldte organet. Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og 

tekniske data, herunder dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, i ti år etter at radioutstyret ble vurdert, eller 

fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. 

9.  Produsenten skal kunne stille en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumenta-

sjonen til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at radioutstyret ble brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 9, forutsatt at dette er 

angitt i fullmakten. 

Modul C 

Typesamsvar på grunnlag intern produksjonskontroll 

1.  Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 og sikrer og erklærer at det berørte radioutstyret er i samsvar med 

typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på det. 

2. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at radioutstyret som 

produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med de kravene i dette direktiv 

som får anvendelse på det. 

3. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

3.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen i samsvar med artikkel 19 og 20 på alt radioutstyr som er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

3.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver radioutstyrstype og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i ti år etter at radioutstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken 

radioutstyrstype den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

4. Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

SAMSVARSVURDERINGSMODUL 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 det berørte radioutstyret oppfyller de kravene i 

dette direktiv som får anvendelse på det. 

2. Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, inspeksjon og prøving av radio-

utstyret som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsyn som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1. Produsenten skal inngi søknad om vurdering av kvalitetssystemet for det berørte radioutstyret til et meldt organ etter eget 

valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  den tekniske dokumentasjonen for hver radioutstyrstype som skal produseres. Dersom det er relevant, skal den 

tekniske dokumentasjonen inneholde punktene fastsatt i vedlegg V, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet og 

d)  en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ. 

3.2.  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at radioutstyret oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på det. 

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 bruksanvisninger. Dokumentasjonen for kvalitets-

systemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte. 

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktets konstruksjon og 

kvalitet, 

b)  de tekniske konstruksjonsspesifikasjonene, herunder standarder, som vil bli anvendt, og dersom de harmoniserte 

standardene ikke blir anvendt fullt ut, de tiltakene som vil treffes for å sikre at de grunnleggende kravene i dette 

direktiv som får anvendelse på radioutstyret, vil bli oppfylt, 

c)  teknikkene for kontroll og verifisering av konstruksjonen, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved 

konstruksjonen av radioutstyret, og som er relevante for den aktuelle radioutstyrstypen, 

d)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelsene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de skal 

gjennomføres, 

f)  kvalitetsregistrene, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets 

kvalifikasjoner osv. 

g)  metodene for å føre tilsyn med at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten oppnås, og for at kvalitets-

systemet virker effektivt.  
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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 å ha erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring som 

vurderingsansvarlig innen det aktuelle radioutstyrsområdet og den berørte radioutstyrsteknologien og ha kunnskap om 

gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav b) for å kontrollere produsentens evne til å identifisere 

gjeldende krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at radioutstyret er i samsvar med 

nevnte krav. 

Produsenten eller dennes representant skal underrettes om beslutningen. 

Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde 

det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

3.5.  Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet 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 fra undersøkelsen og en 

begrunnelse for beslutningen. 

4. Tilsyn som er det meldte organets ansvar 

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

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)  kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger, prøvinger osv., 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvings-

data, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitets-

systemet, og det skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten. 

4.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. I forbindelse med slike besøk kan det meldte 

organet om nødvendig utføre eller få utført radioutstyrsprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen i samsvar med artikkel 19 og 20 og, under ansvar av det meldte organet nevnt i  

nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på alt radioutstyr som oppfyller gjeldende krav fastsatt i artikkel 3. 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/413 

 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver radioutstyrstype og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i ti år etter at radioutstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken 

radioutstyrstype 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 radioutstyret er brakt i omsetning, kunne framlegge for nasjonale 

myndigheter 

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1, 

c)  endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent, 

d)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldte organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten listen over god-

kjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om godkjenninger av kvalitetssystemer det har utstedt. 

8. Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 _____   
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VEDLEGG V 

INNHOLDET I DEN TEKNISKE DOKUMENTASJONEN 

Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde 

a)  en generell beskrivelse av radioutstyret, herunder 

i)  fotografier eller illustrasjoner som viser ytre kjennetegn, merking og indre utforming, 

ii)  versjoner av programvare eller fastvare som påvirker samsvaret med de grunnleggende kravene, 

iii)  brukeropplysninger og monteringsanvisning, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser og andre relevante lignende deler, 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og radioutstyrets virkemåte, 

d)  en liste over harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av løsningene som er valgt 

for å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner 

som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke 

deler som er anvendt, 

e)  en kopi av EU-samsvarserklæringen, 

f)  dersom samsvarsvurderingsmodulen i vedlegg III er anvendt, en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg som er 

utarbeidet av det berørte meldte organet, 

g)  resultater fra konstruksjonsberegninger, undersøkelser og andre relevante tilsvarende opplysninger, 

h)  prøvingsrapporter, 

i)  en redegjørelse for oppfyllelsen av kravet i artikkel 10 nr. 2 og av hvorvidt opplysninger er angitt på emballasjen i samsvar 

med artikkel 10 nr. 10. 

 _____   
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VEDLEGG VI 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXX)(1) 

1.  Radioutstyr (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten eller dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av radioutstyret som gjør det mulig å spore det; kan ved behov omfatte et fargebilde 

som er tilstrekkelig tydelig til at radioutstyret kan identifiseres): 

5.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk: 

Direktiv 2014/53/EU 

Eventuelle andre deler av Unionens harmoniseringsregelverk som er relevante 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner 

det erklæres samsvar med. Henvisningene skal angis med identifikasjonsnummer og versjon og eventuelt utstedelsesdato: 

7.  Dersom det er relevant: Det meldte organet … (navn, nummer) … har utført … (beskrivelse av inngrepet) … og utstedt EU-

typeprøvingssertifikatet: … 

8.  Dersom det er relevant, en beskrivelse av tilbehør og komponenter, herunder programvare, som sikrer at radioutstyret 

fungerer etter hensikten og omfattes av EU-samsvarserklæringen: 

9.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: … 

(sted og dato for utstedelse): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 _____   

  

(1) Produsenten kan velge å tildele EU-samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG VII 

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Den forenklede EU-samsvarserklæringen nevnt i artikkel 10 nr. 9 skal utarbeides som følger: 

Undertegnede, [produsentens navn], erklærer herved at radioutstyrstypen [radioutstyrets typebetegnelse] er i samsvar med 

direktiv 2014/53/EU. 

Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 1999/5/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 nr. 1 og 2 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

Artikkel 3 nr. 3 og artikkel 15a Artikkel 3 nr. 3, unntatt artikkel 3 nr. 3 bokstav i), og  

artikkel 44 

Artikkel 4 nr. 1 og artikkel 13–15 Artikkel 8 og 45 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 16 

Artikkel 5 nr. 2 og 3 — 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 6 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 10 nr. 8, 9 og 10 

Artikkel 6 nr. 4 — 

Artikkel 7 nr. 1 og 2 Artikkel 7 

Artikkel 7 nr. 3, 4 og 5 — 

Artikkel 8 nr. 1 og 2 Artikkel 9 

Artikkel 8 nr. 3 — 

Artikkel 9 Artikkel 39–43 

Artikkel 10 Artikkel 17 

Artikkel 11 Artikkel 22–38 

Artikkel 12 Artikkel 19 og 20 og artikkel 10 nr. 6 og 7 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 Artikkel 47 

Artikkel 18 Artikkel 48 

Artikkel 19 Artikkel 49 

Artikkel 20 Artikkel 50 

Artikkel 21 Artikkel 51 

Artikkel 22 Artikkel 52 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV Vedlegg III 

Vedlegg V Vedlegg IV 

Vedlegg VI Artikkel 26 

Vedlegg VII nr. 1–4 Artikkel 19 og 20 

Vedlegg VII nr. 5 Artikkel 10 nr. 10 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU)  

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om 

forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteene omfattes dermed av virkeområdet for 

nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1735 

av 24. september 2015 

om den nøyaktige plasseringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på 

rulletobakk i punger 

[meddelt under nummer K(2015) 6455](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/40/EU fastsettes det nye regler for helseadvarsler som skal plasseres på røyketobakksvarer, herunder 

generelle advarsler og informasjonsmeldinger, og det angis særlig at begge skal dekke 50 % av den overflaten de er 

trykket på. Det bør fastsettes nøyaktige hvor på rulletobakk i punger disse advarslene skal plasseres. Pungene kan enten 

være formet som en rektangulær lomme med en klaff som dekker åpningen (heretter kalt en «rektangulær pung») eller 

som en stående pung. 

2) Rektangulære punger kan enten være formet som en pung med en omsluttende klaff som vanligvis åpnes i to trinn, eller 

en flatbunnet pung med en klaff som vanligvis åpnes i ett trinn. Mange av disse pungene er laget av et gjennomsiktig 

plastomslag med et papirinnlegg på hvilket helseadvarslene kan trykkes. Noen punger med omsluttende klaff er framstilt 

av polyetylen, polypropylen eller laminat, og vil ifølge tobakksindustrien måtte endres for å gjøre det mulig å trykke på 

begge sider av klaffen, særlig dersom pungen ikke består av flere lag. 

3) For å sikre at helseadvarslene plasseres på samme sted på alle rektangulære punger og at den generelle advarselen og 

informasjonsmeldingen er lett synlige, bør de trykkes på de overflater som er synlige når enhetspakningen er helt åpen. 

4) For pakninger som er laget av polyetylen, polypropylen eller laminat hvor det er en risiko for at blekket smitter av 

dersom det trykkes på innsiden av den omsluttende klaffen, bør det i en overgangsperiode være tillatt å endre plasse-

ringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen for å unngå at det trykkes på flatene som kommer i 

direkte kontakt med tobakken. Dette bør gi tobakksindustrien tilstrekkelig tid til å tilpasse produksjonsprosessen til de 

nye reglene. Kostnadene forbundet med disse tilpasningene anses ikke å være uforholdsmessige på bakgrunn av 

fordelene ved bedre synlighet for advarslene når pakningen er helt åpen. 

5) Den mest hensiktsmessige plasseringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på stående punger er på 

flatene på bunnen av pungen, særlig siden de innvendige flatene skjules av innholdet i pungen. 

6) Målene på advarslene skal beregnes i forhold til dimensjonene på overflatene når pakningen er lukket, i samsvar med 

artikkel 8 nr. 5 i direktiv 2014/40/EU. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 29.9.2015, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 43. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2018/EØS/84/45 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne beslutning fastsetter regler for den nøyaktige plasseringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på 

rulletobakk i punger. 

Artikkel 2 

Plassering av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på rektangulære punger 

1.  På rulletobakk i rektangulære lommer med en klaff som dekker åpningen («rektangulære punger») skal den generelle 

advarselen og informasjonsmeldingen trykkes på de to flatene som er synlige når enhetspakningen er helt åpen, som vist i 

avsnitt 1 og 2 i vedlegget. 

Den generelle advarselen og informasjonsmeldingen skal plasseres på pakningens øvre kant og dekke 50 % av de respektive 

flatene de trykkes på, som vist i avsnitt 1 og 2 i vedlegget. 

Den generelle advarselen skal trykkes på den øvre flaten. 

2.  Som unntak fra nr. 1 får følgende regler til og med 20. mai 2018 anvendelse på rulletobakk i rektangulære punger med 

omsluttende klaff laget av polyetylen, polypropylen eller laminat, som vist i avsnitt 3 i vedlegget: 

a)  Informasjonsmeldingen kan plasseres på flaten som er synlig når enhetspakningen er delvis åpen. 

b)  Den generelle advarselen kan plasseres på nedre flaten som er synlig når enhetspakningen er helt åpen. 

c)  Innsiden av klaffen, som er synlig når enhetspakningen er helt åpen, skal ikke påføres trykk eller tas i bruk på andre måter. 

d)  Den generelle advarselen og informasjonsmeldingen skal plasseres mot den øvre kanten av de respektive flatene de trykkes på. 

Artikkel 3 

Plassering av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på stående punger 

1.  På rulletobakk i stående punger skal den generelle advarselen og informasjonsmeldingen plasseres på flatene på bunnen 

av den stående pungen, som er synlige når pungen legges ned («bunnen av enhetspakningen»), som vist i avsnitt 4 i vedlegget. 

2.  Den generelle advarselen skal trykkes på flaten over folden på bunnen av enhetspakningen, og informasjonsmeldingen på 

flaten under folden. Den generelle advarselen og informasjonsmeldingen skal dekke 50 % av de respektive flatene de trykkes 

på. Disse flatene skal beregnes i forhold til dimensjonene når kantene er forseglet. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelse 

Rulletobakk i punger som er framstilt eller frigitt for fri omsetning til og med 20. mai 2018, og som er merket med en generell 

advarsel og en helsemelding, kan, i samsvar med artikkel 2 nr. 2, bringes i omsetning til og med 20. mai 2019. 
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Artikkel 5 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

Grafisk gjengivelse av den nøyaktige plasseringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen nevnt i 

artikkel 2 og artikkel 3 

1. FLATBUNNET PUNG (ARTIKKEL 2 NR. 1) 

 

  

Beregnet flate: Klaffeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: Innsiden av klaffen når pungen er åpen 

Beregnet flate: Lommeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: Lommeområdet når pungen er åpen 

Generell advarsel 

Informasjonsmelding 
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2. PUNG MED OMSLUTTENDE KLAFF (ARTIKKEL 2 NR. 1) 

 

  

Beregnet flate: Lommeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: Lommeområdet når pungen er helt åpen 

(innenfor det beregnede området når pungen er lukket) 

Beregnet flate: Klaffeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: Innsiden av klaffen når pungen er helt åpen 

(innenfor det beregnede området når pungen er lukket) 

Generell advarsel 

Informasjonsmelding 
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3. PUNG MED OMSLUTTENDE KLAFF (ARTIKKEL 2 NR. 2) 

 

  

Beregnet flate: Lommeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: Lommeområdet når pungen er er helt 

åpen (innenfor det beregnede området når pungen er lukket) 

Beregnet flate: Klaffeområdet når pungen er lukket 

Plassering av advarsel: På yttersiden av lommen når pungen 

er delvis åpen 

Generell advarsel 

Informasjonsmelding 
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4. STÅENDE PUNG (ARTIKKEL 3) 

 

 

 __________  

Beregnet flate: Pungens bunn opp til den midtre folden når 

pungen er trykket flat (ikke inkludert de forseglede kan-

tene) 

Generell advarsel 

Beregnet flate: Pungens bunn opp til den midtre folden når 

pungen er trykket flat (ikke inkludert de forseglede kan-

tene) 

 

Informasjonsmelding 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1842 

av 9. oktober 2015 

om tekniske spesifikasjoner for oppstilling, utforming og form for de kombinerte 

helseadvarslene for røyketobakksvarer 

[meddelt under nummer K(2015) 6729](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/40/EU fastsettes det nye regler for helseadvarsler, herunder kombinerte helseadvarsler, som skal 

plasseres på røyketobakksvarer. De kombinerte helseadvarslene bør inneholde en av tekstadvarslene som er oppført i 

vedlegg I til nevnte direktiv, et tilhørende fargefotografi som er angitt i bildesamlingen i vedlegg II til nevnte direktiv, 

og opplysninger om røykeslutt. Disse bør dekke 65 % av for- og baksidens ytre overflate på enhetspakninger og 

eventuell ytre emballasje. 

2) Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for de kombinerte helseadvarslenes oppstilling, utforming og form, idet det 

tas hensyn til forskjellige pakningsformer. Særlig bør plasseringen av fotografiet, tekstadvarselen og opplysningene om 

røykeslutt i den kombinerte helseadvarselen og disse elementenes størrelse, format, farge og skrifttype angis for å sikre 

at hvert enkelt element er fullt synlig. 

3) Da det finnes forskjellige pakningsformer og -størrelser på markedet er det hensiktsmessig å kreve at elementene i de 

kombinerte helseadvarslene plasseres under eller ved siden av hverandre. Dersom høyden på den kombinerte 

helseadvarselen er større enn 70 % av dens bredde, bør det benyttes et format der elementene plasseres under hverandre. 

Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 20 % men mindre enn 65 % av dens bredde, bør det 

benyttes et format der elementene plasseres ved siden av hverandre. Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen 

er større enn eller lik 65 % men mindre enn eller lik 70 % av dens bredde, bør tobakksvareprodusentene få velge hvilket 

format de ønsker å benytte, såframt alle elementene i den kombinerte helseadvarselen forblir fullt synlige og ikke 

forvrenges. 

4) For å sikre at fotografiet er det mest framtredende elementet i den kombinerte helseadvarselen bør det plasseres øverst i 

de kombinerte helseadvarslene der elementene plasseres under hverandre og på den venstre halvdelen i de kombinerte 

helseadvarslene der elementene plasseres ved siden av hverandre. Fotografiet bør også være det største elementet i den 

kombinerte helseadvarselen. 

5) Dersom den kombinerte helseadvarselen er betydelig bredere enn den er høy som følge av formen på enhetspakningen 

eller den ytre emballasjen, bør det imidlertid fastsettes særlige regler om størrelsen på elementene i den kombinerte 

helseadvarselen for å sikre at fotografiet ikke forvrenges ved skalering og at tekstadvarselen og opplysningene om 

røykeslutt forblir fullt synlige og lesbare. 

6) For å sikre at den kombinerte helseadvarselen er synlig og tydelig bør det fastsettes regler for farger, minsteoppløsning, 

skrifttype og linjeavstand. Uunngåelige toleranser ved trykking vurderes som akseptable.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 14.10.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 43. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2018/EØS/84/46 
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7) Det bør fastsettes særlige regler for kombinerte helseadvarsler som skal plasseres foran på enhetspakninger med 

brettbart lokk der lokket dekker en overflate som er større eller mindre enn de 50 % av overflaten som er forbeholdt 

fotografiet, og åpning av det brettbare lokket vil føre til at enten fotografiet, tekstadvarselen eller opplysningene om 

røykeslutt deles i to. I slike tilfeller bør det fastsettes mer fleksible regler for størrelsen på hvert av de tre elementene i 

den kombinerte helseadvarselen. Produsenter eller importører bør også kunne redusere skriftstørrelsen og linjeavstanden 

i tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på 

mer enn ett språk eller dersom det er uunngåelig på andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og 

vannpipetobakk, forutsatt at alle elementene forblir fullt synlige. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne beslutning fastsetter regler for oppstilling, utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer. 

Artikkel 2 

Oppstilling og form for den kombinerte helseadvarselen 

1.  Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 70 % av dens bredde, skal produsentene plassere 

elementene i de kombinerte helseadvarslene under hverandre, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. 

Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn 20 % men mindre enn 65 % av dens bredde, skal produsentene 

plassere elementene i de kombinerte helseadvarslene ved siden av hverandre, som vist i avsnitt 2 i vedlegget. 

Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn eller lik 65 % men mindre enn eller lik 70 % av dens bredde, 

kan tobakksvareprodusentene velge om de vil benytte et format der elementene plasseres under eller ved siden av hverandre, 

såframt alle elementene i den kombinerte helseadvarselen forblir fullt synlige og ikke forvrenges. 

2.  Dersom elementene plasseres under hverandre, skal fotografiet plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen, med 

tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt trykt under, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 50 %, 

tekstadvarselen 38 % og opplysningene om røykeslutt 12 % av den kombinerte helseadvarselens overflate innenfor den ytre 

svarte rammen. 

Dersom elementene plasseres ved siden av hverandre, skal fotografiet plasseres på den venstre halvdelen av den kombinerte 

helseadvarselen, med tekstadvarselen øverst til høyre og opplysningene om røykeslutt nederst til høyre, som vist i avsnitt 2 i 

vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 50 %, tekstadvarselen 40 % og opplysningene om røykeslutt 10 % av den kombinerte helse-

advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

3.  Dersom høyden på den kombinerte helseadvarselen er større enn eller lik 20 % av dens bredde som følge av formen på 

enhetspakningen eller den ytre emballasjen, skal elementene i den kombinerte helseadvarselen plasseres ved siden av hverandre 

i et ekstra bredt format, som vist i avsnitt 3 i vedlegget. Fotografiet skal utgjøre 35 %, tekstadvarselen 50 % og opplysningene 

om røykeslutt 15 % av den kombinerte helseadvarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

Artikkel 3 

Utforming av den kombinerte helseadvarselen 

1.  Den kombinerte helseadvarselen skal trykkes i CMYK basert på fire farger. Alle elementer i svart skal være C0, M0, Y0 og 

K100, og de i varmgult skal være C0, M10, Y100 og K0. 

Den kombinerte helseadvarselen skal gjengis med en minsteoppløsning på 300 dpi når den trykkes i faktisk størrelse.  
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2.  Tekstadvarselen skal trykkes i hvitt på svart bakgrunn. 

Dersom røyketobakksprodukter skal bringes i omsetning i medlemsstater med mer enn ett offisielt språk, skal tekstadvarselen 

på det første språket trykkes i hvitt, tekstadvarselen på det andre språket skal trykkes i varmgult og tekstadvarselen på det 

eventuelle tredje språket skal trykkes i hvitt. 

Opplysningene om røykeslutt skal trykkes i svart på varmgul bakgrunn, som vist i vedlegget. 

3.  Dersom det benyttes et format der elementene plasseres ved siden av hverandre, under hverandre på begge sider av enhets-

pakningen eller ved siden av hverandre i et ekstra bredt format, skal det trykkes en svart ramme på 1 mm mellom 

opplysningene om røykeslutt og fotografiet innenfor overflaten med opplysninger om røykeslutt. 

4.  Produsentene eller importørene skal sikre at fotografiet 

a)  gjengis uten bruk av effekter, justerte farger, retusjering eller utvidelse av bakgrunnen, 

b)  ikke beskjæres for nærme eller for langt fra fotografiets fokuspunkt, 

c)  er skalert proporsjonalt uten å bli strukket eller komprimert. 

5.  Produsentene skal sikre at  

a)  tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt er venstrestilt og sentrert vertikalt, 

b)  tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt trykkes med Neue Frutiger Condensed Bold, 

c)  tekstadvarselen trykkes med en ensartet skriftstørrelse, 

d)  skriftstørrelsen på tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt er så stor som mulig for å sikre at teksten er så synlig 

som mulig, 

e)  den minste skriftstørrelsen på tekstadvarselen er 6 punkter og den minste skriftstørrelsen på opplysningene om røykeslutt er 

5 punkter, 

f)  linjeavstanden er to punkter større enn skriftstørrelsen på tekstadvarselen og ett til to punkter større enn skriftstørrelsen på 

opplysningene om røykeslutt, 

g)  tekstadvarselen gjengis i samsvar med vedlegg I til direktiv 2014/40/EU, herunder bruk av versaler, men unntatt numme-

rering. 

Som unntak fra bokstav e) og f) kan produsenter og importører redusere skriftstørrelsen eller linjeavstanden i tekstadvarselen og 

opplysningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på flere enn ett språk eller 

dersom det er uunngåelig på andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk, forutsatt at alle 

elementene forblir fullt synlige. 

Artikkel 4 

Særlige regler for visse enhetspakninger med brettbart lokk 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 første ledd skal følgende regler gjelde for kombinerte helseadvarsler som skal plasseres på 

framsiden av enhetspakninger med brettbart lokk: 

a)  Dersom lokket er mindre enn overflaten som er forbeholdt fotografiet i artikkel 2 nr. 2 og fotografiet vil bli delt når lokket 

åpnes dersom denne bestemmelsen overholdes: 

i) Tekstadvarselen skal plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen med opplysningene om røykeslutt og 

fotografiet trykt under, som vist i avsnitt 4 i vedlegget. 

ii) Fotografiet skal utgjøre minst 50 % av den kombinerte helseadvarselens overflate, tekstadvarselen skal utgjøre minst 

30 % og opplysningene om røykeslutt skal utgjøre minst 10 %, men ikke mer enn 12 % av den kombinerte helse-

advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 
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b)  Dersom lokket er større enn overflaten som er forbeholdt fotografiet i artikkel 2 nr. 2 og tekstadvarselen eller 

opplysningene om røykeslutt vil bli delt når lokket åpnes dersom denne bestemmelsen overholdes: 

i) Fotografiet skal plasseres øverst i den kombinerte helseadvarselen med tekstadvarselen og opplysningene om røykeslutt 

trykt under, som vist i avsnitt 1 i vedlegget. 

ii) Fotografiet skal utgjøre minst 50 % av den kombinerte helseadvarselens overflate, tekstadvarselen skal utgjøre minst 

30 % og opplysningene om røykeslutt skal utgjøre minst 10 %, men ikke mer enn 12 % av den kombinerte helse-

advarselens overflate innenfor den ytre svarte rammen. 

Produsentene skal sikre at ingen av de tre elementene i den kombinerte helseadvarselen deles når enhetspakningen åpnes. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 5 bokstav e) og nr. 5 bokstav f) kan produsenter og importører av sigaretter, rulletobakk og 

vannpipetobakk i enhetspakninger med brettbart lokk redusere skriftstørrelsen eller linjeavstanden i tekstadvarselen og opplys-

ningene om røykeslutt dersom den kombinerte helseadvarselen foran på slike pakninger er på mer enn ett språk, forutsatt at alle 

elementene forblir fullt synlige. 

Artikkel 5 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

1. Under hverandre (artikkel 2 nr. 1 og nr. 2 og artikkel 4 nr. 1b) 

 

1. Fotografi 

2. Tekstadvarsel 

3. Opplysninger om røykeslutt 

2. Ved siden av hverandre (artikkel 2 nr. 1 og 2) 

 

1. Fotografi 

2. Tekstadvarsel 

3. Opplysninger om røykeslutt 

3. Ved siden av hverandre i ekstra bredt format (artikkel 2 nr. 3) 

 

1. Fotografi 

2. Tekstadvarsel 

3. Opplysninger om røykeslutt 
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4. Under hverandre på begge sider av enhetspakningen (artikkel 4 nr. 1a) 

 

1. Fotografi 

2. Tekstadvarsel 

3. Opplysninger om røykeslutt 

4. Brettbart lokk 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 

av 28. april 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av varmeovner(*) 

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 gjennom-

føringstiltak for produkter som gir store muligheter for en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslipp, for eksempel 

varmeovner. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige og økonomiske 

aspektene ved varmeovner 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 som anses for å være vesentlige for denne forordnings formål, er energiforbruk og 

utslipp av nitrogenoksider i bruksfasen. 

5) Den forberedende undersøkelsen viser at ytterligere krav til andre parametrer for miljøvennlig utforming nevnt i del 1 i 

vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, ikke er nødvendig når det gjelder varmeovner. 

6) Denne forordnings virkeområde bør omfatte varmeovner som er utformet for å bruke gassformig eller flytende brensel 

og elektrisk kraft. Varmeovner som har en indirekte væskeoppvarmingsfunksjon, omfattes også av denne forordnings 

virkeområde. 

7) Det årlige energiforbruket til varmeovner ble anslått til å være 1 673 PJ (40,0 Mtoe) i Unionen i 2010, noe som tilsvarer 

utslipp av 75,3 Mt karbondioksid (CO2). Det anslås at energiforbruket til varmeovner i 2020 vil være 1 630 PJ 

(39,0 Mtoe), tilsvarende 71,6 Mt CO2. 

8) Energiforbruket til varmeovner kan reduseres ytterligere 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 nitrogenoksider (NOx) fra varmeovner ble anslått til å være 5,6 ktonn svoveloksidekvivalenter 

(SOx) i 2010. Som følge av særlige tiltak som medlemsstatene har truffet, og av den teknologiske utviklingen, forventes 

disse utslippene å være 4,9 ktonn SOx-ekvivalenter i 2020. 

10) Utslippene fra varmeovner kan reduseres ytterligere ved bruk av eksisterende, allment tilgjengelig teknologi, uten at de 

samlede kostnadene til kjøp og drift av disse produktene øker.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2016 av  

29. april 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. 73 av 16.11.2017, s. 45. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2018/EØS/84/47 
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11) Til sammen forventes de kravene til miljøvennlig utforming som er fastsatt i denne forordning og i delegert kommi-

sjonsforordning (EU) 2015/1186(1), å føre til en anslått årlig energiøkonomisering på cirka 157 PJ (3,8 Mtoe) fram til 

2020, og en tilhørende reduksjon i CO2-utslipp på 6,7 Mt. 

12) De kravene til miljøvennlig utforming som er fastsatt i denne forordning, forventes innen 2020 å føre til en utslipps-

reduksjon på 0,6 ktonn SOx-ekvivalenter per år. 

13) Denne forordning omfatter produkter med forskjellige tekniske egenskaper. Dersom de blir omfattet av samme effek-

tivitetskrav, 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 

nitrogenoksider fra varmeovner i hele Unionen, slik at det indre marked kan fungere bedre, og slik at disse produktenes 

miljøprestasjoner kan forbedres. 

15) Energieffektiviteten til varmeovner 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 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. 

18) Produktparametrer bør måles og beregnes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare måle- og beregnings-

metoder som bygger på anerkjente målemetoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, herunder 

harmoniserte standarder, dersom slike foreligger, som er vedtatt av de europeiske standardiseringsorganisasjonene  

på anmodning fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012(2). 

19) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF angir denne forordning hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering 

som får anvendelse. 

20) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene framlegge opplysningene 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. 

21) For å begrense miljøvirkningen fra varmeovner ytterligere bør produsentene gi opplysninger om demontering, material-

gjenvinning og sluttbehandling. 

22) 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 gjennom hele deres livssyklus. 

23) 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) 2015/1186 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). 

(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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes det krav til miljøvennlig utforming for å bringe i omsetning og ta i bruk varmeovner til 

husholdningsbruk med en nominell varmeytelse på høyst 50 kW, og varmeovner til kommersiell bruk med en nominell 

varmeytelse for hele produktet eller et enkelt segment av produktet på høyst 120 kW. 

Denne forordning får ikke anvendelse på: 

a)  varmeovner som bruker en dampkompresjonssyklus eller sorpsjonssyklus til å produsere varme, og som drives av elektriske 

kompressorer eller brensel, 

b)  varmeovner som er beregnet på annet enn innendørs romoppvarming for å nå og opprettholde et visst nivå av varmekomfort 

for mennesker ved hjelp av konveksjons- eller strålingsvarme, 

c)  varmeovner som bare er beregnet på utendørs bruk, 

d)  varmeovner der den direkte varmeytelsen ved nominell varmeytelse er mindre enn 6 % av den direkte og indirekte 

varmeytelsen til sammen, 

e)  luftoppvarmingsprodukter, 

f)  badstuovner, 

g)  fjernstyrte varmeovner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2009/125/EF, menes med: 

1) «varmeovn» 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, eventuelt kombinert med varmeavgivelse til 

andre rom og utstyrt med én eller flere varmegeneratorer som direkte omdanner elektrisk kraft eller gassformig eller 

flytende brensel til varme, ved hjelp av henholdsvis Joule-effekten eller forbrenning av brensel, 

2) «varmeovn til husholdningsbruk» en varmeovn som ikke er til kommersiell bruk, 

3) «varmeovn fyrt med gassformig brensel» en varmeovn med åpen front eller en varmeovn med lukket front som bruker 

gassformig brensel, 

4) «varmeovn fyrt med flytende brensel» en varmeovn med åpen front eller en varmeovn med lukket front som bruker 

flytende brensel, 

5) «elektrisk varmeovn» en varmeovn som bruker den elektriske Joule-effekten til å produsere varme, 

6) «varmeovn til kommersiell bruk» enten en stråleovn eller en rørovn, 

7) «varmeovn med åpen front» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende 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, 

8) «varmeovn med lukket front» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende brensel, der forbrenningssonen og 

forbrenningsgassene 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,  
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9) «flyttbar elektrisk varmeovn» en elektrisk varmeovn som ikke er en fastmontert elektrisk varmeovn, en elektrisk ovn med 

varmelagring, en elektrisk gulvvarmer, en elektrisk stråleovn, en elektrisk stråleovn med synlig gløding eller en fjernstyrt 

varmeovn, 

10) «fastmontert elektrisk varmeovn» en elektrisk varmeovn som ikke er beregnet til å akkumulere termisk energi, og som er 

utformet til å brukes når den er fastgjort eller sikret på et bestemt sted eller montert på en vegg, og ikke er en del av 

bygningens konstruksjon eller faste inventar, 

11) «elektrisk ovn med varmelagring» en elektrisk varmeovn som er utformet for å lagre varme i en varmeisolert akkumula-

torkjerne og avgi varme i flere timer etter akkumuleringsfasen, 

12) «elektrisk gulvvarmer» et elektrisk anlegg for romoppvarming som er utformet for å brukes som en del av bygningens 

konstruksjon eller faste inventar, 

13) «elektrisk stråleovn» en elektrisk varmeovn der varmeelementet er rettet mot bruksstedet, slik at varmeelementets 

varmestråling direkte gir varme til det eller de som skal varmes, og der det gitteret som dekker varmeelementet, minst har 

en temperaturstigning på 130 °C ved normal bruk, og/eller andre overflater har en temperaturstigning på 100 °C, 

14) «elektrisk stråleovn med synlig gløding» en elektrisk varmeovn der varmeelementet er synlig utenfra og har en temperatur 

på minst 650 °C ved normal bruk, 

15) «badstuovn» et romoppvarmingsprodukt som er innbygd i eller oppgitt til bruk i våt eller tørr badstue eller lignende 

miljøer, 

16) «fjernstyrt varmeovn» en elektrisk varmeovn som ikke kan fungere selvstendig og er avhengig av signaler fra en ekstern 

styreenhet som ikke er en del av produktet, men som kommuniserer med produktet trådløst eller via en styreledning, 

elektrisk ledning eller en tilsvarende metode for å regulere varmeavgivelsen i det rommet produktet er installert, 

17) «stråleovn» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende brensel og er utstyrt med en brenner som skal monteres 

over hodehøyde, rettet mot bruksstedet slik at brennerens varmeavgivelse, som hovedsakelig er infrarød stråling, direkte 

gir varme til det eller de som skal varmes, og som slipper ut forbrenningsproduktene i det rommet den er plassert, 

18) «rørovn» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende brensel og er utstyrt med en brenner som skal monteres over 

hodehøyde, nær det eller de som skal varmes, og som hovedsakelig varmer opp rommet med infrarød stråling fra det eller 

de rørene som varmes opp når forbrenningsproduktene passerer gjennom dem, og der disse forbrenningsproduktene skal 

ledes bort gjennom en avtrekkskanal, 

19) «rørvarmesystem» en rørovn som har mer enn én brenner, der forbrenningsproduktene fra én brenner kan føres videre til 

neste brenner, og der forbrenningsproduktene fra flere brennere ledes bort gjennom én enkelt avtrekksvifte, 

20) «rørvarmesegment» en del av et rørvarmesystem som omfatter alle de elementene som er nødvendige for selvstendig drift, 

og som sådan kan prøves uavhengig av de øvrige delene av rørvarmesystemet, 

21) «varmeovn uten avtrekk» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende brensel og slipper ut forbrenningsproduktene 

i det rommet der produktet er plassert, og som ikke er en stråleovn, 

22) «varmeovn med avtrekk» en varmeovn som bruker gassformig eller flytende brensel, og 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, 

23) «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, 

24) «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,  
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25) «indirekte varmeytelse» produktets varmeytelse til et flytende varmeoverføringsmedium, som følge av den samme 

varmeproduksjonsprosessen som sørger for produktets direkte varmeytelse, uttrykt i kW, 

26) «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, 

27) «nominell varmeytelse» (Pnom) varmeytelsen, uttrykt i kW, for en varmeovn 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, 

28) «minste varmeytelse» (Pmin) varmeytelsen, uttrykt i kW, for en varmeovn som omfatter både direkte og (når det er 

relevant) indirekte varmeytelse, ved drift ved laveste innstilling for varmeytelse, som angitt av produsenten, 

29) «største kontinuerlige varmeytelse» (Pmax,c) angitt varmeytelse, uttrykt i kW, for en elektrisk varmeovn ved drift ved 

høyeste innstilling for varmeytelse som kan opprettholdes kontinuerlig over et lengre tidsrom, som angitt av produsenten, 

30) «beregnet på utendørs bruk» at produktet er egnet til sikker bruk utenfor lukkede rom, herunder eventuell bruk utendørs, 

31) «likeverdig modell» en modell som bringes i omsetning med samme tekniske parametrer angitt i tabell 1, 2 eller 3 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 er fastsatt i vedlegg II. 

2.  Fra 1. januar 2018 skal varmeovner 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 bokstav b) 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 likeverdige apparater, eller begge deler, skal den tekniske dokumenta-

sjonen inneholde nærmere opplysninger om slike beregninger og/eller ekstrapoleringer, og om prøvinger som produsentene har 

utført for å bekrefte nøyaktigheten ved de beregningene som er gjort. I slike tilfeller skal den tekniske dokumentasjonen også 

inneholde en fortegnelse over alle andre likeverdige 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 som finnes på markedet når denne forordning trer i kraft, er 

angitt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling og framlegge resultatet av denne 

gjennomgåelsen for samrådsforumet senest 1. januar 2019. Ved gjennomgåelsen skal særlig følgende vurderes: 

– om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming med hensyn til energieffektivitet og utslipp av 

nitrogenoksider (NOx), 

– om verifiseringstoleransene bør endres, 

– gyldigheten av de korreksjonsfaktorene som brukes til å vurdere varmeovners sesongavhengige energieffektivitet ved 

romoppvarming, 

– om tredjemannssertifisering er hensiktsmessig. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser 

Fram til 1. januar 2018 kan medlemsstatene tillate omsetning og ibruktaking av varmeovner som er i samsvar med gjeldende 

nasjonale bestemmelser om sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp av 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, 28. 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, 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) «utslipp av nitrogenoksider» utslipp av nitrogenoksider ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/kWh input, basert på brutto 

brennverdi (GCV) for varmeovner fyrt med gassformig eller flytende brensel og varmeovner til kommersiell bruk, 

4) «netto brennverdi» (NCV) den samlede varmemengden som frigjøres fra en mengdeenhet brensel med normalt vann-

innhold, når den forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene ikke går tilbake til omgivelses-

temperatur, 

5) «brutto brennverdi (fuktfri brensel)» (GCV) den samlede varmemengden som frigjøres fra en mengdeenhet av brensel, hvis 

bundne vanninnhold er tørket ut når det forbrennes fullstendig med oksygen, og når forbrenningsproduktene går tilbake til 

omgivelsestemperatur; denne mengden omfatter kondensasjonsvarme fra vanndampen som dannes ved forbrenning av 

hydrogen i brenselet, 

6) «driftsvirkningsgrad ved nominell eller minste varmeytelse» (henholdsvis ηth,nom eller ηth,min) forholdet mellom produksjon 

av nyttbar varme og samlet energitilførsel for en varmeovn, uttrykt i %, 

a) for varmeovner til husholdningsbruk uttrykkes den samlede energitilførselen i netto brennverdi (NCV) og/eller som 

sluttenergi multiplisert med omregningsfaktoren (CC), 

b) for varmeovner til kommersiell bruk uttrykkes den samlede energitilførselen i brutto brennverdi (GCV) og som 

sluttenergi multiplisert med omregningsfaktoren (CC), 

7) «elektrisk effektbehov ved nominell varmeytelse» (elmax) det elektriske effektforbruket til varmeovnen 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 sirkulasjonspumpe, 

8) «elektrisk effektbehov ved minste varmeytelse» (elmin) det elektriske effektforbruket til varmeovnen 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, 

9) «elektrisk effektbehov i hviletilstand» (elsb) produktets elektriske effektforbruk i hviletilstand, uttrykt i kW, 

10) «effektbehov til permanent beredskapsflamme» (Ppilot) produktets forbruk, uttrykt i kW, av gassformig eller flytende 

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 hoved-

brenneren slås på, 

11) «manuell regulering av varmetilførsel med innebygd termostat» en manuelt betjent føler innebygd i produktet, som måler 

og regulerer kjernetemperaturen slik at den akkumulerte varmemengden kan tilpasses, 

12) «manuell regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur» en manuelt betjent føler 

innebygd i produktet, som måler kjernetemperaturen samt varierer den akkumulerte varmemengden i forhold til romtem-

peraturen og/eller utetemperaturen,  

  

(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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13) «elektronisk regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur eller regulering fra 

energileverandør» en automatisk føler innebygd i produktet, som måler kjernetemperaturen og varierer den akkumulerte 

varmemengden i forhold til romtemperaturen og/eller utetemperaturen, eller en innretning som energileverandøren kan 

bruke til å regulere energitilførselen, 

14) «vifteassistert varmeytelse» at produktet har en eller flere innebygde regulerbare vifter som tilpasser varmeytelsen etter 

oppvarmingsbehovet, 

15) «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, 

16) «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, 

17) «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, 

18) «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, 

19) «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, 

20) «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, 

21) «romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning 

som automatisk senker romtemperaturinnstillingen når ingen er til stede i rommet, 

22) «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, 

23) «fjernstyring» en funksjon som gir mulighet til å fjernstyre produktet fra et sted utenfor den bygningen der produktet er 

installert, 

24) «tilpasning av starttidspunkt» en funksjon som beregner og innleder det optimale starttidspunktet for oppvarmingen for å 

nå den innstilte temperaturen på ønsket tidspunkt, 

25) «driftstidsbegrensning» at produktet har en funksjon som automatisk deaktiverer produktet etter et forhåndsinnstilt tidsrom, 

26) «svart kulesensor» at produktet har en innebygd eller ekstern elektronisk innretning som måler luft- og strålingstemperatur, 

27) «ettrinns» at produktet ikke automatisk kan variere varmeytelsen, 

28) «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, 
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29) «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, 

30) «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, 

31) «varmeytelse fra rørvarmesystem» den samlede varmeytelsen fra rørvarmesegmentene for den konfigurasjonen som 

bringes i omsetning, uttrykt i kW, 

32) «varmeytelse fra rørvarmesegment» varmeytelsen fra et rørvarmesegment, som sammen med andre rørvarmesegmenter 

utgjør en del av et rørvarmesystem, uttrykt i kW, 

33) «strålingsfaktor ved nominell eller minste varmeytelse» (henholdsvis RFnom eller RFmin) forholdet mellom produktets 

infrarøde varmeytelse og samlet energitilførsel når det leverer den nominelle eller minste varmeytelsen, beregnet som 

infrarød energiytelse dividert med den samlede energitilførselen basert på brenselets netto brennverdi (NCV) ved enten 

nominell varmeytelse eller minste varmeytelse, uttrykt i %, 

34) «kapslingsisolasjon» nivået av produktkapslingens eller -kappens varmeisolasjon som har som formål å redusere 

varmetapet så mye som mulig dersom produktet kan plasseres ute, 

35) «kapslingens varmetapsfaktor» varmetapet, uttrykt i %, fra den delen av produktet som plasseres utenfor det lukkede 

rommet som skal varmes opp, og som bestemmes av transmisjonsfaktoren for denne delens kapsling, 

36) «modellbetegnelse» den koden (ofte alfanumerisk) som skiller en bestemt modell av en varmeovn fra andre modeller med 

samme varemerke eller produsentnavn, 

37) «vanninnhold» massen av vann i brenselet i forhold til brenselets samlede masse, slik det brukes i varmeovnen. 

 _____  
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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 2018 skal varmeovner oppfylle følgende krav: 

i)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner med åpen front som bruker 

gassformig eller flytende brensel, skal være minst 42 %. 

ii)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner med lukket front som bruker 

gassformig eller flytende brensel, skal være minst 72 %. 

iii)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for flyttbare elektriske varmeovner skal være minst 

36 %. 

iv)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for fastmonterte elektriske varmeovner med en 

nominell varmeytelse på mer enn 250 W, skal være minst 38 %. 

v)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for fastmonterte elektriske varmeovner med en 

nominell varmeytelse på høyst 250 W, skal være minst 34 %. 

vi)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for elektriske ovner med varmelagring skal være 

minst 38,5 %. 

vii)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for elektriske gulvvarmere skal være minst 38 %. 

viii)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for elektriske stråleovner skal være minst 35 %. 

ix)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for elektriske stråleovner med synlig gløding med 

en nominell varmeytelse på mer enn 1,2 kW, skal være minst 35 %. 

x)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for elektriske stråleovner med synlig gløding med 

en nominell varmeytelse på høyst 1,2 kW, skal være minst 31 %. 

xi)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for stråleovner skal være minst 85 %. 

xii)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for rørovner skal være minst 74 %. 

2. Særlige krav til miljøvennlig utforming med hensyn til utslipp 

a)  Fra og med 1. januar 2018 skal utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra varmeovner fyrt med flytende og gassformig 

brensel, ikke overstige følgende verdier: 

i)  Utslipp av NOx fra varmeovner med åpen front og varmeovner med lukket front som bruker gassformig eller 

flytende brensel, skal ikke overstige 130 mg/kWhinput basert på brutto brennverdi (GCV). 

ii)  Utslipp av NOx fra stråleovner og rørovner skal ikke overstige 200 mg/kWhinput basert på brutto brennverdi (GCV). 

3. Krav til produktopplysninger 

a)  Fra og med 1. januar 2018 skal det gis følgende produktopplysninger om varmeovner: 

i)  Bruksanvisningene for installatører og sluttbrukere, og fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører produsentene, deres 

representanter og importører, skal inneholde følgende opplysninger: 

1)  for varmeovner fyrt med gassformig eller flytende brensel, 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)  for elektriske varmeovner, opplysningene i tabell 2, 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, 

3)  for varmeovner til kommersiell bruk, opplysningene i tabell 3, 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, 
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4)  eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av varmeovnen, 

5)  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 alle likeverdige modeller, dersom det er relevant. 

b)  Fra og med 1. januar 2018 skal det gis følgende produktopplysninger om varmeovner: 

i)  Bare for varmeovner uten avtrekk og varmeovner med avtrekk: 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. 

ii)  Bare for flyttbare elektriske varmeovner: 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 bare 

egnet til godt isolerte rom eller sporadisk bruk.» 

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 gassformig/flytende brensel 

Modellbetegnelse(r): 

Indirekte varmefunksjon: [ja/nei] 

Direkte varmeytelse: ... (kW) 

Indirekte varmeytelse: ... (kW) 

Brensel 

  

Utslipp ved romoppvarming(*) 

NOx 

Velg brenseltype [gassformig/flytende] [angi nærmere] [mg/kWhinput] (GCV) 
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Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Varmeytelse  Driftsvirkningsgrad (netto brennverdi) 

Nominell varmeytelse Pnom x,x kW  Driftsvirkningsgrad ved 

nominell varmeytelse 

ηth,nom x,x % 

Minste varmeytelse 

(veiledende) 

Pmin [x,x / ikke 

relevant] 

kW  Driftsvirkningsgrad ved minste 

varmeytelse (veiledende) 

ηth,min [x,x / ikke 

relevant] 

% 

         

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] 

  Elektronisk romtemperaturregulering [ja/nei] 

  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] 

  Tilpasning av starttidspunkt [ja/nei] 

  Driftstidsbegrensning [ja/nei] 

  Svart kulesensor [ja/nei] 

Effektbehov til permanent beredskapsflamme   

Effektbehov til 

beredskapsflamme 

(dersom relevant) 

Ppilot [x,xxx / ikke 

relevant] 

kW   

Kontaktopplysninger Produsentens eller representantens navn og adresse 

(*) NOx: nitrogenoksider 
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Tabell 2 

Krav til produktopplysninger for elektriske varmeovner 

Modellbetegnelse(r): 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Enhet 

Varmeytelse  Type varmetilførsel, bare for elektriske ovner med varme-

lagring (velg én type) 

Nominell varmeytelse Pnom x,x kW  Manuell regulering av varmetilførsel med innebygd 

termostat 

[ja/nei] 

Minste varmeytelse 

(veiledende) 

Pmin [x,x / ikke 

relevant] 

kW  Manuell regulering av varmetilførsel med 

tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur 

[ja/nei] 

Største kontinuerlige 

varmeytelse 

Pmax,c x,x kW  Elektronisk regulering av varmetilførsel med 

tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur 

[ja/nei] 

Forbruk av til-

leggselektrisitet 

    Vifteassistert varmeytelse [ja/nei] 

Ved nominell varme-

ytelse 

elmax x,xxx kW  Type regulering av varmeytelse/romtemperatur (velg én 

type) 

Ved minste varmeytelse elmin x,xxx kW  Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering [ja/nei] 

I hviletilstand elSB x,xxx kW  To eller flere manuelle trinn uten romtemperatur-

regulering 

[ja/nei] 

  Romtemperaturregulering med mekanisk termostat [ja/nei] 

  Elektronisk romtemperaturregulering [ja/nei] 

  Elektronisk romtemperaturregulering og døgntids-

bryter 

[ja/nei] 

  Elektronisk romtemperaturregulering og uketids-

bryter  

 

  Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges) 

  Romtemperaturregulering med tilstedeværelses-

detektor 

[ja/nei] 

  Romtemperaturregulering med detektor for åpent 

vindu 

[ja/nei] 

  Fjernstyring [ja/nei] 

  Tilpasning av starttidspunkt [ja/nei] 

  Driftstidsbegrensning [ja/nei] 

  Svart kulesensor [ja/nei] 

Kontaktopplysninger Produsentens eller representantens navn og adresse 
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Tabell 3 

Krav til produktopplysninger for varmeovner til kommersiell bruk 

Modellbetegnelse(r): 

Type oppvarming:[stråle/rør] 

Brensel Brensel   Utslipp ved romoppvarming(*) 

NOx 

Velg brenseltype [gassformig/ 

flytende] 

[angi 

nærmere] 

 mg/kWhinput (GCV) 

     

Egenskaper når bare anbefalt brensel brukes 

Element Symbol Verdi Enhet  Element Symbol Verdi Enhet 

Varmeytelse  Driftsvirkningsgrad (GCV) – bare rørovner(**) 

Nominell varmeytelse Pnom x,x kW  Driftsvirkningsgrad ved 

nominell varmeytelse 

ηth,nom x,x % 

Minste varmeytelse Pmin [x,x / ikke 

relevant] 

kW  Driftsvirkningsgrad ved 

minste varmeytelse 

ηth,min [x,x / 

ikke 

relevant] 

% 

Minste varmeytelse (som 

prosent av nominell 

varmeytelse) 

... [x] %      

Nominell varmeytelse fra 

rørvarmesystem (dersom 

relevant) 

Psystem x,x kW      

Nominell varmeytelse fra 

rørvarmesegment (dersom 

relevant) 

Pheater,i [x,x / ikke 

relevant] 

kW  Driftsvirkningsgrad for 

rørsegmenter ved minste 

varmeytelse (dersom 

relevant) 

ηi [x,x / 

ikke 

relevant] 

% 

(gjenta dersom det er flere 

segmenter) 

... [x,x / ikke 

relevant] 

kW  (gjenta dersom det er flere 

segmenter) 

... [x,x / 

ikke 

relevant] 

% 

Antall like rørvarmesegmenter n [x] [-]      

Strålingsfaktor     Kapslingens varmetap    

Strålingsfaktor ved nominell 

varmeytelse 

RFnom [x,x] [-]  Kapslingsisolasjonsklasse U  W/ 

(m2K) 

Strålingsfaktor ved minste 

varmeytelse 

RFmin [x,x] [-]  Kapslingens varmetapsfaktor Fenv [x,x] % 

Strålingsfaktor for rørseg-

mentet ved nominell varme-

ytelse 

RFi [x,x] [-]  Varmegenerator som skal 

installeres utenfor det 

oppvarmede området 

 [ja/nei]  
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(gjenta dersom det er flere 

segmenter) 

...        

         

Forbruk av tilleggselektrisitet  Type regulering av varmeytelse (velg én type) 

Ved nominell varmeytelse elmax x,xxx kW  – ettrinns [ja/nei]  

Ved minste varmeytelse elmin x,xxx kW  – totrinns [ja/nei]  

I hviletilstand elSB x,xxx kW  – modulert [ja/nei]  

   

Effektbehov til permanent beredskapsflamme   

Effektbehov til permanent 

beredskapsflamme (dersom 

relevant) 

Ppilot [x,xxx / 

ikke 

relevant] 

kW   

Kontaktopplysninger Produsentens eller representantens navn og adresse 

(*) NOx: nitrogenoksider 

(**) For stråleovner er den vektede termiske virkningsgraden som standard satt til 85,6 %. 
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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)  Angitte verdier for nominell varmeytelse og sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming skal avrundes til én 

desimal. 

b)  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 

energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand (ηS,on), korrigert for bidrag som tar hensyn til varmelagring og 

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 gassformig og flytende brensel skal målingen ta hensyn til utslipp av nitrogenoksider (NOx). 

Utslipp av nitrogenoksider skal beregnes som summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid og uttrykkes i 

nitrogendioksid. 

5. Særlige vilkår for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

a)  Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for alle varmeovner, unntatt varmeovner til kommersiell 

bruk, defineres som: 

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) 

 Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for varmeovner til kommersiell bruk defineres som: 

 ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) 

 der: 

– ηS,on er den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i aktiv tilstand, uttrykt i %, beregnet som 

angitt i nr. 5 bokstav b), 

– F(1) er en korreksjonsfaktor som tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming for elektriske ovner med varmelagring, som følge av tilpassede bidrag gjennom muligheter til å 

velge varmelagring og varmeytelse, og et negativt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming for varmeovner til kommersiell bruk som følge av tilpassede bidrag gjennom muligheter til å velge 

varmeytelse, uttrykt i %, 

– 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 %, 
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– 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: 

 For alle varmeovner unntatt elektriske varmeovner og varmeovner til kommersiell bruk: 

 ηS,on = ηth,nom 

 der: 

– ηth,nom er driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse, basert på netto brennverdi (NCV). 

For elektriske varmeovner: 

ηS,on = 
1 

 ηth,on 
CC 

 der: 

– CC er «omregningsfaktoren» mellom elektrisk energi og primærenergi, 

– ηth,on for elektriske varmeovner er 100 %. 

 For varmeovner til kommersiell bruk: 

 ηS,on = ηS,th · ηS,RF 

 der: 

– ηS,th er den vektede termiske virkningsgraden, uttrykt i %, 

– ηS,RF er utslippseffektiviteten, uttrykt i %. 

 For stråleovner er ηS,th 85,6 %. 

 For rørovner: 

 ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min) – Fenv 

 der: 

– ηth,nom er driftsvirkningsgraden ved nominell varmeytelse, basert på brutto brennverdi (GCV), uttrykt i %, 

– ηth,min er driftsvirkningsgraden ved minste varmeytelse, basert på brutto brennverdi (GCV), uttrykt i %, 

– Fenv er varmetapet fra varmegeneratorens kapsling, uttrykt i %. 

 Dersom produsenten eller leverandøren har angitt at rørovnens varmegenerator skal installeres i det lukkede rommet 

som skal varmes opp, er kapslingens varmetap 0 (null). 

 Dersom produsenten eller leverandøren har angitt at rørovnens varmegenerator skal installeres utenfor det området som 

skal varmes opp, er kapslingens varmetapsfaktor avhengig av varmetransmisjonsfaktoren for varmegeneratorens 

kapsling i henhold til tabell 4.  
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Tabell 4 

Varmegeneratorkapslingens varmetapsfaktor 

Kapslingens varmetransmisjonsfaktor (U)  

U ≤ 0,5 2,2 % 

0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 

1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 

1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % 

U > 2,0 6,0 % 

 Utslippseffektiviteten for varmeovner til kommersiell bruk beregnes slik: 

ηS,RF =  

(0,94 · RFS) + 0,19 

(0,46 · RFS) + 0,45 

 der: 

– RFS er strålingsfaktoren for varmeovnen til kommersiell bruk, uttrykt i %. 

 For alle varmeovner til kommersiell bruk unntatt rørvarmesystemer: 

 RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin 

 der: 

– RFnom er strålingsfaktoren ved nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

– RFmin er strålingsfaktoren ved minste varmeytelse, uttrykt i %. 

 For rørvarmesystemer: 

𝑅𝐸𝑠 =∑(0,15 ∙ 𝑅𝐹𝑛𝑜𝑚,𝑖 + 0,85 ∙ 𝑅𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑖) ∙
𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟,𝑖
𝑃𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑛

𝑖=1

 

 der: 

– RFnom,i er strålingsfaktoren per rørvarmesegment ved nominell varmeytelse, uttrykt i %, 

– RFmin,i er strålingsfaktoren per rørvarmesegment ved minste varmeytelse, uttrykt i %, 

– Pheater,i er varmeytelsen per rørvarmesegment basert på brutto brennverdi (GCV), uttrykt i kW, 

– Psystem er varmeytelsen for hele rørvarmesystemet basert på brutto brennverdi (GCV), uttrykt i kW. 

 Ovennevnte ligning får bare anvendelse dersom rørvarmesegmentets brenner, rør og reflektorer som inngår i 

rørvarmesystemet, er konstruert på samme måte som én enkelt rørovn, og de innstillingene som regulerer 

rørvarmesegmentets ytelse, er de samme som for én enkelt rørovn. 

c)  Korreksjonsfaktoren F(1) tar hensyn til et positivt bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming som følge av tilpassede bidrag i forbindelse med regulering av tilført og avgitt varme, og dersom 

varmen fra elektriske ovner med varmelagring fordeles ved naturlig eller vifteassistert konveksjon, og til et negativt 

bidrag fra varmeovner til kommersiell bruk som følge av produktets evne til å regulere varmeytelsen.   
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 For elektriske ovner med varmelagring beregnes korreksjonsfaktoren for varmeytelse F(1) slik: 

 Dersom produktet omfatter ett av de alternativene som er vist i tabell 5 (som gjensidig utelukker hverandre), skal 

korreksjonsfaktoren F(1) økes med den tilsvarende verdien for det gjeldende alternativet. 

Tabell 5 

Korreksjonsfaktor F(1) for elektriske ovner med varmelagring 

Dersom produktet har (bare ett alternativ kan angis): F(1) økes med 

Manuell regulering av varmetilførsel med innebygd termostat 0,0 % 

Manuell regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller 

utetemperatur 

2,0 % 

Elektronisk regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller 

utetemperatur eller regulering fra energileverandør 

3,5 % 

 Dersom varmeytelsen til den elektriske ovnen med varmelagring økes ved hjelp av en vifte, skal ytterligere 1,5 % 

legges til F(1). 

 For varmeovner til kommersiell bruk beregnes korreksjonsfaktoren for varmeytelse slik: 

Tabell 6 

Korreksjonsfaktor F(1) for varmeovner til kommersiell bruk 

Dersom reguleringen av 

varmeytelse er av følgende 

type: 

F(1) beregnes som: 

Ettrinns F(1) = 5 % 

Totrinns 

 

Modulert 

 

 Den laveste verdien av korreksjonsfaktoren F(1) for totrinns varmeovner til kommersiell bruk er 2,5 %, og for 

modulerte varmeovner til kommersiell bruk 5 %. 

 For varmeovner som ikke er elektriske ovner med varmelagring eller varmeovner til kommersiell bruk, skal korrek-

sjonsfaktoren F(1) være 0 (null). 

d)  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 alle varmeovner er korreksjonsfaktoren F(2) lik én av faktorene i tabell 7, avhengig av hvilken reguleringstype som 

benyttes. Bare én verdi kan velges.  
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Tabell 7 

Korreksjonsfaktor F(2) 

Dersom produktet har (bare ett 

alternativ kan angis): 

F(2) 

For elektriske varmeovner For varmeovner 

som bruker 

gassformig eller 

flytende brensel 
Flyttbar Fastmontert 

Med 

varmelagring 
Gulvvarme Stråling 

Ettrinns varmeytelse uten  

romtemperaturregulering 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

To eller flere manuelle trinn uten 

temperaturregulering 

1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % 

Romtemperaturregulering med 

mekanisk termostat 

6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 

Elektronisk romtemperatur-

regulering 

7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % 

Elektronisk romtemperatur-

regulering og døgntidsbryter 

8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % 

Elektronisk romtemperatur-

regulering og uketidsbryter 

9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % 

 Korreksjonsfaktoren F(2) får ikke anvendelse på varmeovner til kommersiell bruk. 

e)  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 alle varmeovner er korreksjonsfaktoren F(3) lik summen av verdiene i tabell 8, avhengig av hvilken eller hvilke 

reguleringstyper som benyttes. 

Tabell 8 

Korreksjonsfaktor F(3) 

Dersom produktet har (flere alternativer 

kan angis): 

F(3) 

For elektriske varmeovner For varmeovner 

som bruker 

gassformig eller 

flytende brensel 
Flyttbar Fastmontert 

Med 

varmelagring 
Gulvvarme Stråling 

Romtemperaturregulering med  

tilstedeværelsesdetektor 

1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % 

Romtemperaturregulering med  

detektor for åpent vindu 

0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

Fjernstyring 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 
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Dersom produktet har (flere alternativer 

kan angis): 

F(3) 

For elektriske varmeovner For varmeovner 

som bruker 

gassformig eller 

flytende brensel 
Flyttbar Fastmontert 

Med 

varmelagring 
Gulvvarme Stråling 

Tilpasning av starttidspunkt 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

Driftstidsbegrensning 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 

Svart kulesensor 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 

f)  Korreksjonsfaktoren for bruk av tilleggselektrisitet F(4) beregnes slik: 

 Korreksjonsfaktoren tar hensyn til bruk av tilleggselektrisitet i påslått tilstand og hviletilstand. 

 For elektriske varmeovner beregnes korreksjonsfaktoren slik: 

 Korreksjonsfaktoren F(4) for bruk av tilleggselektrisitet beregnes slik: 

F(4) = CC ·  

α · elsb 

· 100 [%] 

Pnom 

 der: 

– elsb er det elektriske effektforbruket i hviletilstand, uttrykt i kW, 

– Pnom er produktets nominelle varmeytelse, uttrykt i kW, 

– α er en faktor som tar hensyn til om produktet er i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008(1), 

– dersom produktet overholder grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1275/2008, er standardverdien for α 

lik 0 (null), 

– dersom produktet ikke overholder grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1275/2008, er standardverdien 

for α lik 1,3. 

 For varmeovner som bruker gassformig eller flytende brensel, beregnes korreksjonen for bruk av tilleggselektrisitet 

slik: 

F(4) = CC ·  

0,2 · elmax + 0,8 · elmin + 1,3 · elsb 

· 100 [%] 

Pnom 

 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.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 av 17. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når 

det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til 

effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand (EUT L 339 av 18.12.2006, s. 45). 
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 For varmeovner til kommersiell bruk beregnes korreksjonsfaktoren for bruk av tilleggselektrisitet slik: 

F(4) = CC ·  

0,15 · elmax + 0,85 · elmin + 1,3 · elsb 

· 100 [%] 

Pnom 

g)  Korreksjonsfaktoren F(5) som gjelder den permanente beredskapsflammens energiforbruk, beregnes slik: 

 Denne korreksjonsfaktoren tar hensyn til effektbehovet til den permanente beredskapsflammen. 

 For varmeovner som bruker gassformig eller flytende brensel, beregnes den slik: 

F(5) = 0,5 ·  

Ppilot 

· 100 [%] 

Pnom 

 der: 

– Ppilot er den permanente beredskapsflammens energiforbruk, uttrykt i kW, 

– Pnom er produktets nominelle varmeytelse, uttrykt i kW. 

 For varmeovner til kommersiell bruk beregnes korreksjonsfaktoren slik: 

F(5) = 4 ·  

Ppilot 

· 100 [%] 

Pnom 

 Dersom produktet ikke har en permanent beredskapsflamme, er Ppilot lik 0 (null). 

 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. 

2.  Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II til denne forordning dersom: 

a)  de angitte verdiene oppfyller kravene i vedlegg II, 

b)  den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for elektriske varmeovner ikke er dårligere enn den 

angitte verdien ved enhetens nominelle varmeytelse, 

c)  den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for varmeovner til husholdningsbruk fyrt med 

flytende brensel er høyst 8 % lavere enn den angitte verdien, 

d)  den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for varmeovner til husholdningsbruk fyrt med 

gassformig brensel er høyst 8 % lavere enn den angitte verdien, 

e)  utslippene av NOx fra varmeovner til husholdningsbruk fyrt med gassformig og flytende brensel er høyst 10 % høyere 

enn den angitte verdien, 

f)  den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming for stråleovner og rørovner er høyst 10 % lavere enn den 

angitte verdien, 

g)  utslippene av NOx fra stråleovner og rørovner er høyst 10 % høyere enn den angitte verdien. 

3.  Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b) 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 c)–g) 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 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 oppfyller kravene angitt i vedlegg II, 

b)  når det gjelder varmeovner til husholdningsbruk fyrt med flytende brensel, er den gjennomsnittlige sesongavhengige 

energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for de tre ytterligere enhetene høyst 8 % lavere enn den angitte verdien, 

c)  når det gjelder varmeovner til husholdningsbruk fyrt med gassformig brensel, er den gjennomsnittlige sesongavhengige 

energieffektiviteten ved romoppvarming ηs for de tre ytterligere enhetene høyst 8 % lavere enn den angitte verdien, 

d)  når det gjelder varmeovner til husholdningsbruk fyrt med gassformig og flytende brensel, er de gjennomsnittlige 

utslippene av NOx fra de tre ytterligere enhetene høyst 10 % høyere enn den angitte verdien, 

e)  når det gjelder stråleovner og rørovner, er den gjennomsnittlige sesongavhengige energieffektiviteten ved 

romoppvarming for de tre ytterligere enhetene høyst 10 % lavere enn den angitte verdien, 

f)  når det gjelder stråleovner og rørovner, er de gjennomsnittlige utslippene av NOx fra de tre ytterligere enhetene høyst 

10 % høyere enn den angitte verdien. 

5.  Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen 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.  
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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. 

 _____  

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 med hensyn til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming og utslipp av nitrogenoksider. 

1.  Særskilte referanseverdier for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner 

a)  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner med åpen front som bruker 

gassformig eller flytende brensel: 65 %. 

b)  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for varmeovner med lukket front som bruker 

gassformig eller flytende brensel: 88 %. 

c)  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for elektriske varmeovner: over 39 %. 

d)  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for stråleovner: 92 %. 

e)  Referanseverdi for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for rørovner: 88 %. 

2.  Særskilte referanseverdier for utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra varmeovner 

a)  Referanseverdi for utslipp av NOx fra varmeovner som bruker gassformig eller flytende brensel: 50 mg/kWhinput basert 

på brutto brennverdi (GCV). 

b)  Referanseverdi for utslipp av NOx fra stråleovner og rørovner: 50 mg/kWhinput basert på brutto brennverdi (GCV). 

Referanseverdiene angitt i nr. 1 og 2, innebærer ikke nødvendigvis at en kombinasjon av disse verdiene kan oppnås for én 

enkelt varmeovn. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/2120 

av 25. november 2015 

om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og om endring av direktiv 2002/22/EF om 

leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen(*) 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med denne forordning er å fastsette felles regler for å sikre likebehandling av trafikk ved levering av 

internettilgangstjenester og sluttbrukernes rettigheter i den forbindelse. Den skal beskytte sluttbrukere og samtidig sikre 

at økosystemet på internett fortsetter å fungere som en drivkraft for nyskaping. Reformer på området nettgjesting bør 

gjøre sluttbrukere trygge på at de kan forbli tilkoplet når de reiser i Unionen, og bør over tid føre til at priser og andre 

vilkår i Unionen konvergerer. 

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med prinsippet om teknologinøytralitet, det vil se at de verken 

pålegger eller innebærer forskjellsbehandling til fordel for bruk av en bestemt type teknologi. 

3) Internett har i løpet av de siste tiårene utviklet seg som en åpen plattform for nyskaping med få hindringer for tilgang for 

sluttbrukere, leverandører av innhold, applikasjoner og tjenester og leverandører av internettilgangstjenester. De eksis-

terende rammereglene har som mål å fremme sluttbrukernes mulighet til å få tilgang til og formidle informasjon og 

bruke applikasjoner og tjenester etter eget valg. Et betydelig antall sluttbrukere påvirkes imidlertid av trafikkstyrin-

gsmetoder som blokkerer eller bremser bestemte applikasjoner eller tjenester. Disse tendensene krever felles regler på 

unionsplan for å sikre et åpent internett og for å unngå oppsplitting av det indre marked som følge av tiltak som med-

lemsstatene treffer hver for seg.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 26.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 47. 

(1) EUT C 177 av 11.6.2014, s. 64. 

(2) EUT C 126 av 26.4.2014, s. 53. 

(3) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

1. oktober 2015 (EUT C 365 av 4.11.2015, s. 1). Europaparlamentets holdning av 27. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

2018/EØS/84/48 
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4) En internettilgangstjeneste gir tilgang til internett, og i prinsippet til alle sluttpunktene på internett, uavhengig av hvilken 

nettverksteknologi og hvilket terminalutstyr som brukes av sluttbrukerne. Av årsaker som leverandører av 

internettilgangstjenester ikke har kontroll over, er det imidlertid mulig at visse sluttpunkter på internett ikke alltid er 

tilgjengelige. Slike leverandører skal derfor anses å ha oppfylt sine forpliktelser knyttet til levering av en 

internettilgangstjeneste i henhold til denne forordning når denne tjenesten gir mulighet for tilkopling til praktisk talt et 

hvilket som helst sluttpunkt på internett. Leverandører av internettilgangstjenester bør derfor ikke begrense tilkop-

lingsmulighetene for noen av sluttpunktene som er tilgjengelige på internett. 

5) Når sluttbrukere skal ha tilgang til internett, bør de stå fritt til å velge mellom forskjellige typer terminalutstyr som 

definert i kommisjonsdirektiv 2008/63/EF(1). Leverandører av internettilgangstjenester bør ikke legge begrensninger på 

bruk av terminalutstyr som koples til nettet, utover begrensninger som er pålagt av produsenter eller distributører av 

terminalutstyr i samsvar med unionsretten. 

6) Sluttbrukere bør ha rett til via sin internettilgangstjeneste å få tilgang til og formidle informasjon og innhold, og til å 

bruke og tilby applikasjoner og tjenester, uten forskjellsbehandling. Utøvelsen av denne retten bør ikke berøre 

unionsretten eller nasjonal lovgivning som er i samsvar med unionsretten, når det gjelder innholdets, applikasjonenes 

eller tjenestenes lovlighet. Denne forordning har ikke som formål å regulere lovligheten av innhold, applikasjoner eller 

tjenester eller å regulere framgangsmåter, krav og beskyttelsestiltak i tilknytning til dette. Disse forholdene er derfor 

fortsatt underlagt unionsretten eller nasjonal lovgivning som er i samsvar med unionsretten. 

7) For å kunne utøve sin rett til å få tilgang til og formidle informasjon og innhold og bruke og tilby applikasjoner og 

tjenester etter eget valg bør sluttbrukere stå fritt til å inngå avtaler med leverandører av internettilgangstjenester om 

takster for bestemte datamengder og hastigheter for internettilgangstjenesten. Slike avtaler samt eventuell hande-

lspraksis som følges av leverandører av internettilgangstjenester, bør ikke begrense utøvelsen av disse rettighetene og på 

den måten omgå bestemmelsene i denne forordning som sikrer tilgang til et åpent internett. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter og andre vedkommende myndigheter bør gis fullmakt til å gripe inn mot avtaler eller handelspraksis 

som på grunn av sitt omfang fører til situasjoner der sluttbrukernes valg blir vesentlig redusert i praksis. For dette formål 

bør det i forbindelse med vurderingen av avtaler og handelspraksis blant annet tas hensyn til de respektive 

markedsposisjonene til de involverte leverandørene av internettilgangstjenester og innholds-, applikasjons- og tjeneste-

leverandørene. Nasjonale reguleringsmyndigheter og andre vedkommende myndigheter bør innenfor rammen av sin 

overvåkings- og håndhevingsfunksjon være forpliktet til å gripe inn mot avtaler eller handelspraksis som vil undergrave 

vesentlige aspekter ved sluttbrukernes rettigheter. 

8) Leverandører av internettilgangstjenester bør behandle all trafikk likt når de leverer slike tjenester, uten forskjells-

behandling, begrensning eller innblanding, og uavhengig av sender eller mottaker, innhold, applikasjon, tjeneste eller 

terminalutstyr. I henhold til allmenne prinsipper i unionsretten og fast rettspraksis bør sammenlignbare situasjoner ikke 

behandles ulikt og ulike situasjoner ikke behandles likt, med mindre slik behandling er objektivt begrunnet. 

9) Formålet med rimelig trafikkstyring er å bidra til effektiv bruk av nettressurser og optimering av den samlede 

overføringskvaliteten som svarer til objektivt forskjellige tekniske krav til tjenestekvalitet for bestemte trafikkategorier, 

og dermed for innholdet, applikasjonene og tjenestene som overføres. Rimelige trafikkstyringstiltak som treffes av 

leverandører av internettilgangstjenester, bør innebære innsynsmulighet, forholdsmessighet og likebehandling, og bør 

ikke bygge på forretningsmessige vurderinger. Kravet om at trafikkstyringstiltak skal innebære likebehandling, er ikke 

til hinder for at leverandører av internettilgangstjenester for å optimere den samlede overføringskvaliteten kan gjennom-

føre trafikkstyringstiltak som skiller mellom objektivt forskjellige trafikkategorier. For at den samlede kvaliteten og 

brukeropplevelsen skal bli best mulig, bør slik differensiering tillates bare på grunnlag av objektivt forskjellige tekniske 

krav til tjenestekvalitet (for eksempel når det gjelder ventetid, ustabilitet, pakketap og båndbredde) for bestemt 

trafikkategorier og ikke bygge på forretningsmessige vurderinger. Slike differensierende tiltak bør stå i rimelig forhold 

til formålet om optimering av den samlede kvaliteten og behandle likeverdig trafikk likt. Slike tiltak bør ikke 

opprettholdes lenger enn det som er nødvendig. 

10) Rimelige trafikkstyringstiltak krever ikke teknikker som overvåker det konkrete innholdet i datatrafikk som overføres 

via internettilgangstjenesten.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2008/63/EF av 20. juni 2008 om konkurranse på markedene for teleterminalutstyr (EUT L 162 av 21.6.2008, s. 20). 
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11) Alle trafikkstyringsmetoder som går lenger enn slike rimelige trafikkstyringstiltak ved å blokkere, bremse, endre, 

begrense, forstyrre, skade eller forskjellsbehandle bestemt innhold, bestemte applikasjoner eller tjenester eller bestemte 

kategorier av innhold, applikasjoner eller tjenester, bør forbys, med forbehold for de berettigede og avgrensede 

unntakene fastsatt i denne forordning. Disse unntakene bør tolkes strengt og underlegges krav om forholdsmessighet. 

Bestemt innhold, bestemte applikasjoner og tjenester og bestemte kategorier av disse bør vernes på grunn av den 

negative virkningen blokkering og andre restriktive tiltak som ikke omfattes av de berettigede unntakene, har på 

sluttbrukernes valg og på nyskaping. Regler mot endring av innhold, applikasjoner eller tjenester gjelder endring av 

kommunikasjonens innhold, men innebærer ikke et forbud mot ikke-diskriminerende datakomprimeringsteknikker som 

reduserer datafilens størrelse uten å endre noe av innholdet. Slik komprimering gjør det mulig å utnytte begrensede 

ressurser på en mer effektiv måte og tjener sluttbrukernes interesser ved å redusere datamengder, øke hastigheten og gi 

en bedre opplevelse ved bruk av det berørte innholdet og berørte applikasjoner og tjenester. 

12) Trafikkstyringstiltak som går lenger enn slike rimelige trafikkstyringstiltak, skal treffes bare når det er nødvendig, og 

opprettholdes bare så lenge det er nødvendig for å overholde de tre berettigede unntakene fastsatt i denne forordning. 

13) For det første kan det oppstå situasjoner der leverandører av internettilgangstjenester i henhold til Unionens 

regelverksakter eller nasjonal lovgivning som er i samsvar med unionsretten (for eksempel når det gjelder offentlig 

sikkerhet eller lovligheten av innhold, applikasjoner eller tjenester), herunder strafferett, er pålagt å for eksempel 

blokkere bestemt innhold eller bestemte applikasjoner eller tjenester. Videre kan det oppstå situasjoner der disse 

leverandørene omfattes av tiltak som er i samsvar med unionsretten, og som gjennomfører eller anvender unionsregel-

verksakter eller nasjonal lovgivning, for eksempel allmenngyldige tiltak, rettsavgjørelser, vedtak av offentlige 

myndigheter som er gitt relevante fullmakter, eller andre tiltak som sikrer overholdelse av slike unionsregelverksakter 

eller slik nasjonal lovgivning (for eksempel forpliktelser til å etterkomme rettsavgjørelser eller avgjørelser fra offentlige 

myndigheter om å blokkere ulovlig innhold). Kravet om å overholde unionsretten gjelder blant annet oppfyllelse av 

kravene i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten») med hensyn til begrensning 

av utøvelsen av grunnleggende rettigheter og friheter. Som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1) 

skal alle tiltak som kan begrense disse grunnleggende rettighetene eller frihetene, innføres bare dersom de er hensikts-

messige, forholdsmessige og nødvendige i et demokratisk samfunn, og dersom gjennomføringen av dem er underlagt 

tilstrekkelige prosessuelle garantier i samsvar med Den europeiske konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene 

og de grunnleggende friheter, herunder konvensjonens bestemmelser om effektivt rettslig vern og en rettferdig retter-

gang. 

14) For det andre kan trafikkstyringstiltak som går lenger enn slike rimelige trafikkstyringstiltak, være nødvendige for å 

verne nettets integritet og sikkerhet, for eksempel for å forebygge nettangrep som oppstår gjennom spredning av 

skadeprogramvare, eller identitetstyveri som skjer gjennom bruk av spionprogramvare. 

15) For det tredje kan tiltak som går lenger enn slike rimelige trafikkstyringstiltak, også være nødvendige for å forebygge 

overhengende fare for overbelastning av nettet, dvs. situasjoner der overbelastning er i ferd med å skje, og for å 

begrense virkningene av overbelastning av nettet når slik overbelastning bare er midlertidig eller skjer under 

ekstraordinære omstendigheter. Forholdsmessighetsprinsippet krever at trafikkstyringstiltak som begrunnes ut fra dette 

unntaket, behandler likeverdige trafikkategorier likt. Midlertidig overbelastning bør forstås som bestemte situasjoner av 

kort varighet der en plutselig økning av antallet brukere utover de faste brukerne eller en plutselig økning i 

etterspørselen etter bestemt innhold eller bestemte applikasjoner eller tjenester kan overskride overføringskapasiteten for 

visse deler av nettet og føre til at resten av nettet reagerer saktere. Midlertidig overbelastning kan forekomme spesielt i 

mobilnett, som er utsatt for mer varierende forhold, for eksempel fysiske hindringer, dårligere dekning innendørs eller et 

varierende antall aktive brukere som forflytter seg. Selv om det kan forventes at slik midlertidig overbelastning kan 

oppstå fra tid til annen på visse punkter i nettet – i den grad at den ikke kan anses som ekstraordinær – er det mulig at 

den ikke oppstår så ofte eller i så lange perioder at en kapasitetsutvidelse vil være økonomisk forsvarlig. Ekstraordinær 

overbelastning bør forstås som uforutsigbare og uunngåelige tilfeller av overbelastning, i både mobil- og fastnett. 

Mulige årsaker omfatter teknisk svikt, for eksempel nedetid på grunn av kabelbrudd eller feil på andre deler av 

infrastrukturen, uventede endringer i dirigeringen av trafikken eller store økninger i nettrafikken på grunn av 

  

(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). 
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nødssituasjoner eller andre situasjoner som leverandører av internettilgangstjenester ikke har kontroll over. Slike 

overbelastningsproblemer vil antakelig være sjeldne, men kan være alvorlige og er ikke nødvendigvis kortvarige. 

Behovet for å treffe trafikkstyringstiltak som går lenger enn de rimelige trafikkstyringstiltakene, for å forebygge eller 

begrense virkningene av midlertidig eller ekstraordinær overbelastning av nettet, bør ikke gi leverandører av 

internettilgangstjenester mulighet til å omgå det alminnelige forbudet mot å blokkere, bremse, endre, begrense, 

forstyrre, skade eller forskjellsbehandle bestemt innhold, bestemte applikasjoner eller tjenester eller bestemte kategorier 

av disse. Tilbakevendende og mer langvarig overbelastning av nettet som verken er ekstraordinær eller midlertidig, bør 

ikke omfattes av dette unntaket, men bør heller håndteres gjennom en utvidelse av nettets kapasitet. 

16) Innholds-, applikasjons- og tjenesteleverandører etterspør muligheten til å levere andre elektroniske kommunika-

sjonstjenester enn internettilgangstjenester, der det kreves bestemte kvalitetsnivåer som ikke sikres gjennom 

internettilgangstjenester. Slike bestemte kvalitetsnivåer kreves for eksempel for visse tjenester av allmenn interesse eller 

for visse nye maskin-til-maskin-kommunikasjonstjenester. Leverandører av elektronisk kommunikasjon til allmennhe-

ten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, og innholds-, applikasjons- og tjenesteleverandører bør derfor 

fritt kunne tilby tjenester som ikke er internettilgangstjenester, og som er optimert for bestemte typer innhold, applika-

sjoner eller tjenester eller en kombinasjon av disse, dersom optimeringen er nødvendig for å oppfylle kravene om et 

bestemt kvalitetsnivå på innholdet, applikasjonene eller tjenestene. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kontrollere 

om og i hvilken grad slik optimering objektivt sett er nødvendig for å sikre ett eller flere spesifikke og sentrale 

elementer av innholdet, applikasjonene eller tjenestene og gi sluttbrukerne en tilsvarende kvalitetsgaranti, og ikke bare 

gir generell forrang for sammenlignbart innhold eller sammenlignbare applikasjoner eller tjenester som er tilgjengelige 

via internettilgangstjenesten, og dermed omgår bestemmelsene om trafikkstyringstiltak som får anvendelse på 

internettilgangstjenester. 

17) For å unngå at levering av slike andre tjenester har en negativ virkning på tilgangen til eller den alminnelige kvaliteten 

på internettilgangstjenester for sluttbrukere, må det sikres tilstrekkelig kapasitet. Leverandører av elektronisk 

kommunikasjon til allmennheten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, bør derfor tilby slike andre 

tjenester eller inngå tilsvarende avtaler med innholds-, applikasjons- eller tjenesteleverandører om å legge til rette for 

slike andre tjenester bare dersom nettet har tilstrekkelig kapasitet til å levere dem i tillegg til internettilgangstjenester 

som leveres. Bestemmelsene i denne forordning om garantier for tilgang til et åpent internett bør ikke kunne omgås ved 

hjelp av andre tjenester som kan brukes eller tilbys som erstatning for internettilgangstjenester. Det faktum at 

foretakstjenester som virtuelle private nett også kan gi tilgang til internett, bør ikke i seg selv medføre at de anses å være 

en erstatning for internettilgangstjenester, forutsatt at leveringen av slik tilgang til internett fra en leverandør av 

elektronisk kommunikasjon til allmennheten oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 1–4 i denne forordning og derfor ikke kan 

anses å medføre omgåelse av disse bestemmelsene. Levering av slike andre tjenester enn internettilgangstjenester bør 

ikke gå på bekostning av tilgangen til og den alminnelige kvaliteten på internettilgangstjenester for sluttbrukere. I 

mobilnett er trafikkmengden i en gitt radiocelle vanskeligere å forutse på grunn av det varierende antallet aktive 

sluttbrukere, og kvaliteten på internettilgangstjenester for sluttbrukere kan derfor påvirkes under uforutsigbare 

omstendigheter. I mobilnett bør den alminnelige kvaliteten på internettilgangstjenester for sluttbrukere ikke anses å være 

forringet dersom den samlede negative virkningen av andre tjenester enn internettilgangstjenester er uunngåelig, 

minimal og av begrenset varighet. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at leverandører av elektronisk 

kommunikasjon til allmennheten oppfyller dette kravet. I den forbindelse bør nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere 

virkningen på tilgangen til og den alminnelige kvaliteten på internettilgangstjenester ved å analysere blant annet 

parametrer for tjenestekvalitet (for eksempel ventetid, ustabilitet og pakketap), graden og virkningene av overbelastning 

av nettet, faktiske hastigheter sammenlignet med averterte hastigheter, ytelsen til internettilgangstjenester sammenlignet 

med andre tjenester enn internettilgangstjenester og sluttbrukernes oppfatning av kvaliteten. 

18) Bestemmelsene om sikring av tilgang til et åpent internett bør utfylles med virkningsfulle sluttbrukerbestemmelser om 

spørsmål som særlig gjelder internettilgangstjenester, og som gjør det mulig for sluttbrukerne å foreta velbegrunnede 

valg. Disse bestemmelsene bør få anvendelse i tillegg til gjeldende bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/22/EF(1), og medlemsstatene bør ha mulighet til å opprettholde eller treffe mer omfattende tiltak. Leverandører av 

internettilgangstjenester bør på en tydelig måte opplyse sluttbrukere om hvordan trafikkstyringsmetoder som er brukt, 

kan påvirke kvaliteten på internettilgangstjenester og personvern og vern av personopplysninger for sluttbrukere, og om 

  

(1) 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). 



Nr. 84/460 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

hvordan andre tjenester enn internettilgangstjenester som de abonnerer på, kan påvirke kvaliteten og tilgangen på deres 

respektive internettilgangstjenester. For å styrke sluttbrukernes stilling i slike situasjoner bør leverandører av 

internettilgangstjenester derfor i kontrakten til sluttbrukerne opplyse om hvilken hastighet de realistisk sett kan levere. 

Den vanligvis tilgjengelige hastigheten anses å være hastigheten som en sluttbruker oftest kan forvente når vedkomm-

ende bruker tjenesten. Leverandører av internettilgangstjenester bør også opplyse forbrukerne om klageadgangen som 

foreligger i henhold til nasjonal lovgivning i tilfeller der ytelsen ikke oppfyller kravene. Ethvert vesentlig og 

kontinuerlig eller regelmessig forekommende avvik mellom tjenestens faktiske ytelse og ytelsen som er angitt i 

kontrakten, skal, dersom dette konstateres gjennom en overvåkingsordning som er godkjent av den nasjonale 

reguleringsmyndigheten, anses som manglende ytelsessamsvar med hensyn til fastsettelse av klageadgangen som 

forbrukeren har i henhold til nasjonal lovgivning. Metoden bør fastsettes i retningslinjene fra Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og ved behov gjennomgås og ajourføres 

for å gjenspeile utviklingen innen teknologi og infrastruktur. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre overholdelse 

av reglene i denne forordning om innsynstiltak for å sikre tilgang til et åpent internett. 

19) Nasjonale reguleringsmyndigheter spiller en avgjørende rolle når det gjelder å sikre at sluttbrukere kan utøve sine 

rettigheter i henhold til denne forordning på en effektiv måte, og at reglene om å sikre tilgang til et åpent internett 

overholdes. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør derfor ha overvåkings- og rapporteringsplikt, og bør sikre at 

leverandører av elektronisk kommunikasjon til allmennheten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, 

oppfyller sine plikter når det gjelder å sikre tilgang til et åpent internett. Dette omfatter plikten til å sikre tilstrekkelig 

nettkapasitet til levering av ikke-diskriminerende internettilgangstjenester av høy kvalitet, og den alminnelige kvaliteten 

på disse tjenestene bør ikke bli forringet som følge av levering av andre tjenester enn internettilgangstjenester, med et 

bestemt kvalitetsnivå. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør også ha fullmakt til å pålegge krav til tekniske egenskaper, 

minstekrav til tjenestekvalitet og andre hensiktsmessige tiltak for alle eller individuelle leverandører av elektronisk 

kommunikasjon til allmennheten dersom dette er nødvendig for å sikre overholdelse av bestemmelsene i denne 

forordning om å sikre tilgang til et åpent internett, eller for å hindre forringelse av den alminnelige kvaliteten på 

internettilgangstjenester for sluttbrukere. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør i den forbindelse ta størst mulig hensyn 

til relevante retningslinjer fra BEREC. 

20) Markedet for mobilkommunikasjon i Unionen er fortsatt fragmentert, og det finnes ingen mobilnett som dekker alle 

medlemsstater. Nettgjestingstilbydere må derfor kjøpe nettgjestingstjenester i engrosleddet fra eller utveksle 

nettgjestingstjenester i engrosleddet med operatører i en besøkt medlemsstat for å kunne levere mobilkommunikasjons-

tjenester til sine innenlandske kunder som reiser i Unionen. 

21) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012(1) fastsettes det politiske målet om at forskjellen mellom 

nettgjestingstakster og innenlandske takster bør nærme seg null. Det overordnede målet om å eliminere forskjellen 

mellom innenlandske priser og nettgjestingspriser kan ikke nås på en varig måte når engrosprisene ligger på det nivået 

som er observert. I denne forordning fastsettes derfor at tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet bør avskaffes 

fra 15. juni 2017, forutsatt at problemene som for tiden observeres i engrosmarkedet for nettgjesting, blir løst. 

Kommisjonen bør i den forbindelse foreta en gjennomgåelse av engrosmarkedet for nettgjesting og framlegge et forslag 

til regelverk på grunnlag av resultatet av gjennomgåelsen. 

22) Samtidig bør nettgjestingstilbydere ha mulighet til å anvende en «ordning for normal bruk» i forbindelse med forbruk av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som leveres til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris. Hensikten med 

ordningen for normal bruk er å hindre nettgjestingskunders unormale bruk eller misbruk av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet, for eksempel at nettgjestingskunder bruker slike tjenester i en annen medlemsstat enn den 

innenlandske tilbyderens medlemsstat for andre formål enn periodiske reiser. Enhver ordning for normal bruk bør gi 

nettgjestingstilbyderens kunder mulighet til å forbruke regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet til gjeldende 

innenlandsk sluttbrukerpris i en mengde som stemmer overens med deres respektive takstplaner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen 

(EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10). 
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23) En nettgjestingstilbyder bør unntaksvis og under ekstraordinære omstendigheter ha mulighet til å søke om tillatelse til å 

innkreve en tilleggsavgift for å sikre bærekraften til sin innenlandske avregningsmodell, dersom en nettgjestingstilbyder 

ikke er i stand til å få dekket sine samlede faktiske og forventede kostnader ved levering av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet gjennom sine samlede faktiske og forventede inntekter fra levering av slike tjenester. 

Vurderingen av bærekraften til den innenlandske avregningsmodellen bør bygge på relevante objektive faktorer som er 

spesifikke for nettgjestingstilbyderen, herunder objektive variasjoner mellom nettgjestingstilbydere i den berørte 

medlemsstaten og det nasjonale pris- og inntektsnivået. Dette kan for eksempel være tilfellet for operatører som bruker 

prismodeller med fast sats for innenlandske sluttbrukere, og som har betydelig negativ ubalanse i trafikken, der den 

implisitte innenlandske enhetsprisen er lav og operatørens samlede inntekt også er lav sammenlignet med kost-

nadsbyrden ved nettgjesting, eller der den implisitte enhetsprisen er lav og det faktiske eller forventede forbruket av 

nettgjestingstjenester er høyt. Så snart både engros- og sluttbrukerleddet i nettgjestingsmarkedet fullt ut har tilpasset seg 

utbredelsen av nettgjesting til innenlandsk prisnivå og innføringen av nettgjesting som et normalt innslag i takstplaner 

for sluttbrukere, forventes det at slike ekstraordinære omstendigheter ikke lenger vil oppstå. For å unngå at tilbydernes 

innenlandske avregningsmodeller blir uholdbare som følge av slike problemer med kostnadsdekning og skaper en fare 

for en merkbar virkning på utviklingen i innenlandske priser, en såkalt «vannsengeffekt», bør nettgjestingstilbydere 

under slike omstendigheter og etter tillatelse fra den nasjonale reguleringsmyndigheten ha mulighet til å innkreve en 

tilleggsavgift for regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet bare i den grad det er nødvendig for å dekke alle 

relevante kostnader ved levering av slike tjenester. 

24) Kostnadene i forbindelse med levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet bør derfor fastsettes på 

grunnlag av de faktiske nettgjestingsprisene i engrosleddet som gjelder for den delen av den berørte nettgjestings-

tilbyderens utgående nettgjestingstrafikk som overstiger tilbyderens innkommende nettgjestingstrafikk, og på grunnlag 

av en rimelig avsetning for samkostnader og felleskostnader. Inntekter fra regulerte nettgjestingstjenester i sluttbru-

kerleddet bør fastsettes på grunnlag av inntekter ved innenlandske prisnivåer som kan tilskrives forbruk av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, enten som pris per enhet eller som en andel av en fast avgift som gjenspeiler de 

faktiske og forventede andelene av henholdsvis kundenes forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i 

Unionen og det innenlandske forbruket. Det bør også tas hensyn til forbruket av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet og det innenlandske forbruket til nettgjestingstilbyderens kunder, og til konkurranse-, pris- og 

inntektsnivået i det innenlandske markedet og eventuelle konstaterbare risikoer for at nettgjesting til innenlandske 

sluttbrukerpriser vil påvirke utviklingen av disse prisene merkbart. 

25) For å sikre en smidig overgang fra forordning (EU) nr. 531/2012 til avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i 

sluttbrukerleddet bør det ved denne forordning innføres en overgangsperiode der nettgjestingstilbyderne kan kreve en 

tilleggsavgift utover innenlandske priser når de leverer regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. Denne 

overgangsordningen bør fungere som en forberedelse til den grunnleggende strategiendringen ved å innføre nettgjesting 

i Unionen som en integrert del av innenlandske takstplaner som tilbys på hjemmemarkedene. Utgangspunktet for 

overgangsordningen bør derfor være de respektive innenlandske sluttbrukerprisene, som kan ledsages av en 

tilleggsavgift som ikke skal overstige den høyeste nettgjestingsprisen i engrosleddet som gjelder i tidsrommet 

umiddelbart før overgangsperioden. En slik overgangsordning bør også sikre betydelige prisnedsettelser for kundene fra 

anvendelsesdatoen for denne forordning og ikke under noen omstendighet, når tilleggsavgiften legges til den 

innenlandske sluttbrukerprisen, føre til en nettgjestingspris i sluttbrukerleddet som overstiger den høyeste regulerte 

nettgjestingsprisen i sluttbrukerleddet som gjelder i tidsrommet umiddelbart før overgangsperioden. 

26) Den relevante innenlandske sluttbrukerprisen bør tilsvare den innenlandske sluttbrukerprisen per enhet. I situasjoner der 

det ikke finnes bestemte innenlandske sluttbrukerpriser som kan brukes som grunnlag for en regulert nettgjestings-

tjeneste i sluttbrukerleddet (for eksempel ved innenlandske ubegrensede takstplaner, pakketilbud eller innenlandske 

takster som ikke omfatter data), bør imidlertid den innenlandske sluttbrukerprisen anses å tilsvare avregningsmetoden 

som ville gjelde dersom kunden brukte den innenlandske takstplanen i sin medlemsstat. 

27) For å øke konkurransen i sluttbrukerleddet på nettgjestingsmarkedet pålegger forordning (EU) nr. 531/2012 

innenlandske tilbydere å gi sine kunder mulighet til tilgang til regulerte tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester, levert 

som en pakke av en hvilken som helst alternativ nettgjestingstilbyder. Ettersom ordningen for nettgjesting i 

sluttbrukerleddet fastsatt i denne forordning innebærer snarlig avskaffelse av nettgjestingsprisene i sluttbrukerleddet 

fastsatt i artikkel 8, 10 og 13 i forordning (EU) nr. 531/2012, vil det ikke lenger være rimelig å pålegge innenlandske 

tilbydere å gjennomføre slikt atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. Tilbydere som allerede 

gir sine kunder mulighet til tilgang til tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester som leveres som en pakke av en 

alternativ nettgjestingstilbyder, kan fortsette med dette. Det kan på den annen side ikke utelukkes at mer 

konkurransepregede sluttbrukerpriser i besøkte markeder, særlig på datanettgjestingstjenester, kan være fordelaktig for 

nettgjestingskundene. Ettersom datanettgjestingstjenester blir mer og mer etterspurt og stadig viktigere, bør 
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nettgjestingskunder på reise i Unionen ha flere alternativer når det gjelder å få tilgang til datanettgjestingstjenester. 

Kravet om at verken innenlandske tilbydere eller nettgjestingstilbydere skal hindre kunder i å få tilgang til regulerte 

datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et besøkt nett av en alternativ nettgjestingstilbyder, som fastsatt i 

forordning (EU) nr. 531/2012, bør derfor opprettholdes. 

28) I samsvar med prinsippet om at anroperen betaler, må ikke mobilkunder betale for å motta innenlandske mobilanrop, og 

kostnaden ved terminering av et anrop i den anroptes nett dekkes av anroperens sluttbrukerpris. Tilnærmingen mellom 

mobiltermineringstakster i medlemsstatene bør gjøre det mulig å bruke samme prinsipp på regulerte nettgjestingsanrop i 

sluttbrukerleddet. Ettersom dette ennå ikke er tilfellet, bør imidlertid tilleggsavgiften for mottatte regulerte 

nettgjestingsanrop i situasjonene beskrevet i denne forordning der nettgjestingstilbydere kan innkreve en tilleggsavgift 

for regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, ikke overstige det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene som er fastsatt i Unionen. Dette anses å være en overgangsordning inntil Kommisjonen 

avklarer dette utestående spørsmålet. 

29) Forordning (EU) nr. 531/2012 bør derfor endres. 

30) Denne forordning bør utgjøre et særlig tiltak i henhold til artikkel 1 nr. 5 i direktiv 2002/21/EF. Dersom tilbydere av 

nettgjestingstjenester i Unionen endrer sine nettgjestingstakster til sluttbrukere og tilhørende ordninger for bruk av 

nettgjesting for å oppfylle kravene i denne forordning, bør slike endringer derfor ikke medføre at mobiltelefonkunder gis 

rett til, i henhold til nasjonal lovgivning som innarbeider de gjeldende rammereglene for elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester, å si opp sine avtaler. 

31) For å styrke nettgjestingskundenes rettigheter fastsatt i forordning (EU) nr. 531/2012 bør det når det gjelder regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, fastsettes særlige innsynskrav i denne forordning som er tilpasset de særlige 

takst- og mengdevilkårene som får anvendelse når tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er avskaffet. Det 

bør særlig fastsettes at nettgjestingskunder skal få melding gratis og til rett tid om gjeldende ordning for normal bruk, 

når kunden bruker opp den gjeldende mengden som tilsvarer normal bruk av regulerte tale- eller SMS-nettgjestings-

tjenester, om eventuelle tilleggsavgifter og om samlet forbruk av regulerte datanettgjestingstjenester. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av bestemmelsene i denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet med hensyn til fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene og av 

nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden for å vurdere om avskaffelsen av tilleggs-

avgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en nettgjestingstilbyder skal inngi i 

forbindelse med denne vurderingen. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(1). 

33) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent særlig i pakten, særlig 

vern av personopplysninger, adgang til å utøve virksomhet, likebehandling og forbrukervern. 

34) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette felles regler som er nødvendige for å sikre tilgang til et åpent 

internett og avskaffe tilleggsavgifter for nettgjesting, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av sitt omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

35) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(2) og har avgitt uttalelse 24. november 2013 —  

  

(1) 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). 

(2) 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 8.12.2001, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes felles regler for å sikre likeverdig og ikke-diskriminerende behandling av trafikk ved 

levering av internettilgangstjenester og sluttbrukernes rettigheter i den forbindelse. 

2.  Ved denne forordning innføres en ny ordning for fastsettelse av sluttbrukerpriser for regulerte nettgjestingstjenester i 

Unionen for å avskaffe tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet uten å forstyrre hjemmemarkeder og besøkte 

markeder. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2002/21/EF anvendelse. 

Videre menes med: 

1) «leverandør av elektronisk kommunikasjon til allmennheten» et foretak som tilbyr offentlige kommunikasjonsnett eller 

offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, 

2) «internettilgangstjeneste» en offentlig tilgjengelig elektronisk kommunikasjonstjeneste som gir tilgang til internett og 

dermed mulighet for tilkopling til praktisk talt et hvilket som helst sluttpunkt på internett, uavhengig av hvilken nett-

teknologi og hvilket terminalutstyr som brukes. 

Artikkel 3 

Garanti for tilgang til et åpent internett 

1.  Sluttbrukere har rett til via sin internettilgangstjeneste å få tilgang til og formidle informasjon og innhold, bruke og tilby 

applikasjoner og tjenester og bruke terminalutstyr etter eget valg, uavhengig av hvor sluttbrukeren eller leverandøren befinner 

seg, og uavhengig av informasjonens, innholdets, applikasjonens eller tjenestens plassering, opprinnelse eller bestemmel-

sessted. 

Dette nummer berører ikke unionsretten eller nasjonal lovgivning som er i samsvar med unionsretten, når det gjelder 

innholdets, applikasjonenes eller tjenestenes lovlighet. 

2.  Avtaler mellom leverandører av internettilgangstjenester og sluttbrukere om forretningsmessige og tekniske vilkår og 

internettilgangstjenestenes enkeltheter, for eksempel pris, datamengde eller hastighet, og eventuell handelspraksis som følges av 

leverandører av internettilgangstjenester, skal ikke begrense utøvelsen av sluttbrukernes rettigheter som er fastsatt i nr. 1. 

3.  Leverandører av internettilgangstjenester skal behandle all trafikk likt når de leverer internettilgangstjenester, uten 

forskjellsbehandling, begrensning eller innblanding og uavhengig av sender og mottaker, innholdet som hentes eller formidles, 

applikasjonene eller tjenestene som brukes eller tilbys eller terminalutstyret som brukes. 

Første ledd er ikke til hinder for at leverandører av internettilgangstjenester gjennomfører rimelige trafikkstyringstiltak. For at 

slike tiltak skal anses som rimelige, skal de innebære innsynsmulighet, forholdsmessighet og likebehandling og ikke bygge på 

forretningsmessige vurderinger, men på objektivt forskjellige tekniske krav til tjenestekvalitet for bestemte trafikkategorier. 

Slike tiltak skal ikke innebære overvåking av det konkrete innholdet og skal ikke opprettholdes lenger enn det som er 

nødvendig. 

Leverandører av internettilgangstjenester skal ikke treffe trafikkstyringstiltak som går lenger enn dem som er fastsatt i annet 

ledd, og skal særlig ikke blokkere, bremse, endre, begrense, forstyrre, skade eller forskjellsbehandle bestemt innhold, bestemte 

applikasjoner eller tjenester eller bestemte kategorier av disse, med mindre det er nødvendig, og bare så lenge det er nødvendig, 

for å 

a)  overholde Unionens regelverksakter eller nasjonal lovgivning som er i samsvar med unionsretten, og som leverandører av 

internettilgangstjenester er underlagt, eller med tiltak som er i samsvar med unionsretten og gjennomfører slike unionsregel-

verksakter eller slik nasjonal lovgivning, herunder rettsavgjørelser eller avgjørelser fra offentlige myndigheter som er gitt 

relevante fullmakter,  
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b)  opprettholde integriteten og sikkerheten til nettet, tjenester som tilbys via nettet, og terminalutstyret til sluttbrukerne, 

c)  forebygge overhengende fare for overbelastning av nettet og begrense virkningene av ekstraordinær eller midlertidig 

overbelastning av nettet, forutsatt at likeverdige kategorier eller likeverdig trafikk behandles likt. 

4.  Trafikkstyringstiltak kan medføre behandling av personopplysninger bare dersom slik behandling er nødvendig og 

forholdsmessig for å nå målene fastsatt i nr. 3. Slik behandling skal foretas i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(1). Trafikkstyringstiltak skal også overholde europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2). 

5.  Leverandører av elektronisk kommunikasjon til allmennheten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, og 

innholds-, applikasjons- og tjenesteleverandører skal fritt kunne tilby tjenester som ikke er internettilgangstjenester, og som er 

optimert for bestemte typer innhold, applikasjoner eller tjenester eller en kombinasjon av disse, dersom optimeringen er 

nødvendig for å oppfylle kravene om et bestemt kvalitetsnivå på innholdet, applikasjonene eller tjenestene. 

Leverandører av elektronisk kommunikasjon til allmennheten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, kan tilby eller 

legge til rette for slike tjenester bare dersom nettet har tilstrekkelig kapasitet til å levere dem i tillegg til internettilgangstjenester 

som leveres. Slike tjenester skal ikke kunne brukes eller tilbys som erstatning for internettilgangstjenester, og skal ikke gå på 

bekostning av tilgangen til eller den alminnelige kvaliteten på internettilgangstjenester for sluttbrukere. 

Artikkel 4 

Innsynstiltak for å sikre tilgang til et åpent internett 

1.  Leverandører av internettilgangstjenester skal sikre at alle kontrakter som omfatter internettilgangstjenester, minst 

inneholder følgende: 

a)  opplysninger om hvordan trafikkstyringstiltak som den aktuelle leverandøren har truffet, kan påvirke kvaliteten på 

internettilgangstjenestene, sluttbrukernes personvern og vernet av deres personopplysninger, 

b)  en klar og forståelig forklaring av hvordan eventuelle begrensninger på mengde, hastighet og andre parametrer for tjeneste-

kvalitet i praksis kan påvirke internettilgangstjenestene, særlig bruken av innhold, applikasjoner og tjenester, 

c)  en klar og forståelig forklaring av hvordan eventuelle tjenester nevnt i artikkel 3 nr. 5 som sluttbrukeren abonnerer på, i 

praksis kan påvirke internettilgangstjenestene som leveres til nevnte sluttbruker, 

d)  en klar og forståelig forklaring av internettilgangstjenestenes laveste, vanligvis tilgjengelige, høyeste og averterte ned-

lastings- og opplastingshastighet for fastnett, eller av internettilgangstjenestenes anslåtte høyeste og averterte nedlastings- 

og opplastingshastighet for mobilnett, og hvordan vesentlige avvik fra de respektive averterte nedlastings- og opp-

lastingshastighetene kan påvirke utøvelsen av sluttbrukernes rettigheter fastsatt i artikkel 3 nr. 1, 

e)  en klar og forståelig forklaring av klageadgangen som forbrukeren har i henhold til nasjonal lovgivning ved kontinuerlig 

eller regelmessig forekommende avvik mellom internettilgangstjenestens faktisk ytelse når det gjelder hastighet eller andre 

parametrer for tjenestekvalitet, og ytelsen som er angitt i samsvar med bokstav a)–d). 

Leverandører av internettilgangstjenester skal offentliggjøre opplysningene nevnt i første ledd. 

2.  Leverandører av internettilgangstjenester skal innføre framgangsmåter som er åpne for innsyn, enkle og effektive, for å 

behandle klager fra sluttbrukere som gjelder rettighetene og forpliktelsene fastsatt i artikkel 3 og i nr. 1 i denne artikkel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) 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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3.  Kravene fastsatt i nr. 1 og 2 kommer i tillegg til kravene i direktiv 2002/22/EF og er ikke til hinder for at medlemsstatene 

beholder eller innfører ytterligere overvåkings-, opplysnings- og innsynskrav, herunder krav til innholdet i og formen til opp-

lysningene som skal offentliggjøres, og måten de skal offentliggjøres på. Disse kravene skal overholde denne forordning og 

relevante bestemmelser i direktiv 2002/21/EF og 2002/22/EF. 

4.  Ethvert vesentlig avvik, kontinuerlig eller regelmessig forekommende, mellom internettilgangstjenestens faktisk ytelse når 

det gjelder hastighet eller andre parametrer for tjenestekvalitet, og ytelsen som er angitt i samsvar med nr. 1 bokstav a)–d), skal 

dersom de relevante faktiske forholdene konstateres gjennom en overvåkingsordning som er godkjent av den nasjonale 

reguleringsmyndigheten, anses som manglende ytelsessamsvar med hensyn til å utløse klageadgangen som forbrukeren har i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

Dette nummer får anvendelse bare på kontrakter som inngås eller fornyes fra 29. november 2015. 

Artikkel 5 

Tilsyn og håndheving 

1.  Nasjonale reguleringsmyndigheter skal nøye overvåke og sikre overholdelse av artikkel 3 og 4, og skal fremme fortsatt 

tilgang til internettilgangstjenester uten forskjellsbehandling med kvalitetsnivåer som gjenspeiler tekniske framskritt. For dette 

formål kan nasjonale reguleringsmyndigheter fastsette krav til én eller flere leverandører av elektronisk kommunikasjon til 

allmennheten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, som gjelder tekniske egenskaper, minstekrav til tjeneste-

kvalitet og andre hensiktsmessige og nødvendige tiltak. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter skal hvert år offentliggjøre rapporter om sin overvåking og resultatene av den og framlegge 

disse rapportene for Kommisjonen og BEREC. 

2.  På anmodning fra den nasjonale reguleringsmyndigheten skal leverandører av elektronisk kommunikasjon til allmenn-

heten, herunder leverandører av internettilgangstjenester, framlegge for nevnte nasjonale reguleringsmyndighet relevante 

opplysninger om forpliktelsene nevnt i artikkel 3 og 4, særlig opplysninger om hvordan de forvalter sin nettkapasitet og  

-trafikk, samt begrunnelser for eventuelle trafikkstyringstiltak som er truffet. Disse leverandørene skal framlegge opplysningene 

det er anmodet om, i samsvar med fristene og detaljnivået som den nasjonale reguleringsmyndigheten krever. 

3.  For å bidra til ensartet anvendelse av denne forordning skal BEREC innen 30. august 2016 etter samråd med berørte parter 

og i nært samarbeid med Kommisjonen utstede retningslinjer for gjennomføringen av de nasjonale reguleringsmyndighetenes 

forpliktelser i henhold til denne artikkel. 

4.  Denne artikkel berører ikke oppgavene som medlemsstatene har pålagt de nasjonale reguleringsmyndighetene eller andre 

vedkommende myndigheter i samsvar med unionsretten. 

Artikkel 6 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av artikkel 3, 4 og 5, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene og tiltakene innen  

30. april 2016 og omgående underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer som påvirker dem. 

Artikkel 7 

Endring av forordning (EU) nr. 531/2012 

I forordning (EU) nr. 531/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav i), l) og n) utgår. 

b)  Nye bokstaver skal lyde: 

«r) «innenlandsk sluttbrukerpris» en nettgjestingstilbyders innenlandske sluttbrukerpris per enhet for foretatte anrop 

og sendte SMS-er (både originert og terminert i forskjellige offentlige kommunikasjonsnett i samme medlemsstat) 

og for data som forbrukes av en kunde; dersom det ikke finnes noen bestemt innenlandsk sluttbrukerpris per enhet, 

skal den innenlandske sluttbrukerprisen anses å tilsvare avregningsmetoden som gjelder for kunden for foretatte 

anrop og sendte SMS-er (både originert og terminert i forskjellige offentlige kommunikasjonsnett i samme 

medlemsstat), og data som forbrukes i den nevnte kundens medlemsstat,  
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s) «atskilt salg av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet» levering av regulerte datanettgjestings-

tjenester til nettgjestingskunder direkte i et besøkt nett av en alternativ nettgjestingstilbyder.» 

2) I artikkel 3 skal nr. 6 lyde: 

«6.  Standardtilbudet nevnt i nr. 5 skal være tilstrekkelig detaljert og omfatte alle deler som er nødvendige for tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet som nevnt i nr. 3, og gi en beskrivelse av tilbud som er relevante for tilgangen til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet og tilgangen til videresalg av nettgjestingstjenester i engrosleddet, samt tilhørende 

vilkår. Dette standardtilbudet kan omfatte vilkår for å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av 

tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet for andre formål enn levering av regulerte nettgjestingstjenester til 

nettgjestingstilbydernes kunder i de periodene sistnevnte er på reise i Unionen. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal om 

nødvendig pålegge endringer i standardtilbud for å sikre at forpliktelsene fastsatt i denne artikkel overholdes.» 

3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«Atskilt salg av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet». 

b)  I nr. 1 utgår første ledd. 

c)  Nr. 4 og 5 utgår. 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«Gjennomføring av atskilt salg av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet». 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Innenlandske tilbydere skal overholde forpliktelsen som gjelder det atskilte salget av regulerte datanettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet som fastsatt i artikkel 4, slik at nettgjestingskunder kan bruke atskilte regulerte datanett-

gjestingstjenester. Innenlandske tilbydere skal imøtekomme alle rimelige anmodninger om tilgang til ressurser og 

tilhørende støttetjenester som er relevante for det atskilte salget av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbru-

kerleddet. Tilgang til ressurser og støttetjenester som er nødvendige for det atskilte salget av regulerte datanett-

gjestingstjenester i sluttbrukerleddet, herunder brukerautentiseringstjenester, skal være kostnadsfri og ikke medføre 

noen direkte utgifter for nettgjestingskundene.» 

c)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  For å sikre ensartet og samtidig gjennomføring av det atskilte salget av regulerte datanettgjestingstjenester i hele 

Unionen skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og etter samråd med BEREC vedta nærmere regler 

for en teknisk løsning for atskilt salg av regulerte datanettgjestingstjenester. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2.» 

d)  I nr. 3 skal den innledende teksten lyde: 

«3.  Den tekniske løsningen for gjennomføring av det atskilte salget av regulerte datanettgjestingstjenester i slutt-

brukerleddet skal oppfylle følgende kriterier:» 

5) Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 6a 

Avskaffelse av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet 

Med forbehold for artikkel 6b og 6c og med virkning fra 15. juni 2017, og forutsatt at rettsakten som skal vedtas som følge 

av forslaget nevnt i artikkel 19 nr. 2, har fått anvendelse på nevnte dato, skal nettgjestingstilbydere ikke innkreve en 

tilleggsavgift utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for foretatte eller 

mottatte regulerte nettgjestingsanrop, for sendte regulerte nettgjestings-SMS-er eller benyttede regulerte datanettgjestings-

tjenester, herunder MMS-er, eller noen standardtakst for å gjøre det mulig å bruke terminalutstyr eller -tjenester i utlandet. 
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Artikkel 6b 

Normal bruk 

1.  Nettgjestingstilbydere kan i samsvar med denne artikkel og gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 6d anvende en 

«ordning for normal bruk» i forbindelse med forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som leveres til 

gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris, for å hindre nettgjestingskunders unormale bruk eller misbruk av regulerte nett-

gjestingstjenester i sluttbrukerleddet, for eksempel at nettgjestingskunder bruker slike tjenester i en annen medlemsstat enn 

den innenlandske tilbyderens medlemsstat for andre formål enn periodiske reiser. 

Enhver ordning for normal bruk skal gi nettgjestingstilbyderens kunder mulighet til å forbruke regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris i en mengde som stemmer overens med deres respek-

tive takstplaner. 

2.  Artikkel 6e får anvendelse på bruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som overskrider grensene i en 

ordning for normal bruk. 

Artikkel 6c 

Varig avskaffelse av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet 

1.  En nettgjestingstilbyder kan unntaksvis og under ekstraordinære omstendigheter søke om tillatelse til å innkreve en 

tilleggsavgift for å sikre bærekraften til sin innenlandske avregningsmodell, dersom en nettgjestingstilbyder ikke er i stand 

til å få dekket sine samlede faktiske og forventede kostnader ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i samsvar med 

artikkel 6a og 6b, gjennom sine samlede faktiske og forventede inntekter fra levering av slike tjenester. Denne tilleggs-

avgiften skal innkreves bare i den grad det er nødvendig for å dekke kostnadene ved levering av regulerte nettgjestings-

tjenester i sluttbrukerleddet, og det skal tas hensyn til de gjeldende høyeste engrosprisene. 

2.  Dersom en nettgjestingstilbyder velger å benytte seg av nr. 1 i denne artikkel, skal denne omgående inngi en søknad til 

den nasjonale reguleringsmyndigheten og framlegge alle nødvendige opplysninger i samsvar med gjennomførings-

rettsaktene nevnt i artikkel 6d. Deretter skal nettgjestingstilbyderen hver tolvte måned ajourføre opplysningene og 

framlegge dem for den nasjonale reguleringsmyndigheten. 

3.  Når den nasjonale reguleringsmyndigheten mottar en søknad i henhold til nr. 2, skal myndigheten vurdere om 

nettgjestingstilbyderen har godtgjort at den ikke kan dekke sine kostnader i samsvar med nr. 1, og at bærekraften til 

tilbyderens innenlandske avregningsmodell dermed vil være truet. Vurderingen av bærekraften til den innenlandske 

avregningsmodellen skal bygge på relevante objektive faktorer som er spesifikke for nettgjestingstilbyderen, herunder 

objektive variasjoner mellom nettgjestingstilbydere i den berørte medlemsstaten og det nasjonale pris- og inntektsnivået. 

Den nasjonale reguleringsmyndigheten skal tillate tilleggsavgiften dersom vilkårene fastsatt i nr. 1 og dette nummer er 

oppfylt. 

4.  Den nasjonale reguleringsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt en søknad i henhold til nr. 2 tillate 

tilleggsavgiften, med mindre søknaden åpenbart er ubegrunnet eller ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger. Dersom 

den nasjonale reguleringsmyndigheten anser søknaden som åpenbart ubegrunnet, eller at det ikke er framlagt tilstrekkelige 

opplysninger, skal den innen en ny frist på to måneder og etter å ha gitt nettgjestingstilbyderen mulighet til å bli hørt, treffe 

en endelig beslutning om tilleggsavgiften skal tillates, endres eller avvises. 

Artikkel 6d 

Gjennomføring av ordningen for normal bruk og varig avskaffelse av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbruker-

leddet 

1.  For å sikre ensartet anvendelse av artikkel 6b og 6c skal Kommisjonen innen 15. desember 2016 og etter samråd med 

BEREC vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, 

om metoden for å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og om 

søknaden som en nettgjestingstilbyder skal inngi i forbindelse med denne vurderingen. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2. 

2.  Når det gjelder artikkel 6b, skal Kommisjonen når den vedtar gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av nærmere 

regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, ta hensyn til følgende: 

a)  utviklingen i pris- og forbruksmønstre i medlemsstatene, 

b)  graden av tilnærming mellom innenlandske prisnivåer i Unionen,  
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c)  reisemønstrene i Unionen, 

d)  eventuelle konstaterbare risikoer for vridning av konkurransen og investeringsincentiver i hjemmemarkeder og besøkte 

markeder. 

3.  Når det gjelder artikkel 6c, skal Kommisjonen når den vedtar gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av nærmere 

regler for metoden for å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, legge 

følgende til grunn: 

a)  fastsettelsen av de samlede faktiske og forventede kostnadene ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet på grunnlag av faktiske nettgjestingspriser i engrosleddet for ubalansert trafikk og en rimelig andel 

av samkostnadene og felleskostnadene som er nødvendige for å levere regulerte nettgjestingstjenester i sluttbruker-

leddet, 

b)  fastsettelsen av samlede faktiske og forventede inntekter fra levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbruker-

leddet, 

c)  forbruket av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet og det innenlandske forbruket til nettgjestings-

tilbyderens kunder, 

d)  konkurranse-, pris- og inntektsnivået i det innenlandske markedet og eventuelle konstaterbare risikoer for at 

nettgjesting til innenlandske sluttbrukerpriser vil påvirke utviklingen av disse prisene merkbart. 

4.  Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nr. 1 på bakgrunn av 

markedsutviklingen. 

5.  Den nasjonale reguleringsmyndigheten skal nøye overvåke og føre tilsyn med anvendelsen av ordningen for normal 

bruk og tiltakene for varig avskaffelse av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet, og skal ta størst mulig hensyn 

til relevante objektive faktorer som er spesifikke for den berørte medlemsstaten, og til relevante objektive variasjoner 

mellom nettgjestingstilbydere. Med forbehold for framgangsmåten fastsatt i artikkel 6c nr. 3 skal den nasjonale 

reguleringsmyndigheten i god tid håndheve kravene i artikkel 6b og 6c og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til 

nr. 1 i denne artikkel. Den nasjonale reguleringsmyndigheten kan når som helst kreve at nettgjestingstilbyderen endrer eller 

avvikler tilleggsavgiften dersom den ikke oppfyller kravene i artikkel 6b eller 6c. Den nasjonale reguleringsmyndigheten 

skal hvert år underrette Kommisjonen om anvendelsen av artikkel 6b og 6c og denne artikkel. 

Artikkel 6e 

Levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1.  Med forbehold for annet ledd skal en nettgjestingstilbyder som innkrever en tilleggsavgift for forbruk av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som overskrider en grense i en ordning for normal bruk, oppfylle følgende krav 

(eksklusive mva.): 

a)  En tilleggsavgift for foretatte regulerte nettgjestingsanrop, sendte regulerte nettgjestings-SMS-er eller brukte regulerte 

datanettgjestingstjenester skal ikke overstige de høyeste engrosprisene fastsatt i henholdsvis artikkel 7 nr. 2, artikkel 9 

nr. 1 og artikkel 12 nr. 1. 

b)  Summen av den innenlandske sluttbrukerprisen og en eventuell tilleggsavgift for foretatte regulerte nettgjestingsanrop, 

sendte regulerte nettgjestings-SMS-er eller brukte regulerte datanettgjestingstjenester skal ikke overstige henholdsvis 

0,19 euro per minutt, 0,06 euro per SMS og 0,20 euro per brukte megabyte. 

c)  En tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop skal ikke overstige det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som er fastsatt i samsvar med nr. 2. 

Nettgjestingstilbydere skal ikke innkreve en tilleggsavgift for en mottatt nettgjestings-SMS eller en mottatt talepostmelding. 

Dette berører ikke andre gjeldende priser, for eksempel prisen for å høre på disse meldingene. 

Nettgjestingstilbydere skal ta betalt per sekund for foretatte nettgjestingsanrop. Nettgjestingstilbydere kan kreve betaling 

for en innledende minsteperiode på høyst 30 sekunder for foretatte anrop. Nettgjestingstilbyderne skal kreve betaling av 

sine kunder per kilobyte for levering av regulerte datanettgjestingstjenester, med unntak av MMS-er, som kan kreves betalt 

per enhet. I et slikt tilfelle kan den sluttbrukerprisen som en nettgjestingstilbyder kan kreve av sin nettgjestingskunde for 

overføring eller mottak av regulerte nettgjestings-MMS-er, ikke overskride den høyeste sluttbrukerprisen for regulerte 

datanettgjestingstjenester fastsatt i første ledd.  
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I tidsrommet nevnt i artikkel 6f nr. 1 er dette nummer ikke til hinder for tilbud som innebærer at nettgjestingskunder mot et 

daglig beløp eller et annet fast periodisk beløp kan forbruke en viss mengde regulerte nettgjestingstjenester, forutsatt at 

forbruk av den samlede mengden fører til en enhetspris for foretatte regulerte nettgjestingsanrop, mottatte anrop, sendte 

SMS-er og brukte datanettgjestingstjenester som ikke overstiger respektive innenlandske sluttbrukerpriser og den høyeste 

tilleggsavgiften som fastsatt i første ledd i dette nummer. 

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2015, etter samråd med BEREC og med forbehold for annet ledd i dette 

nummer, vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene 

nevnt nr. 1 første ledd bokstav c). Kommisjonen skal gjennomgå disse gjennomføringsrettsaktene årlig. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2. 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene skal bygge på følgende kriterier: 

a)  de høyeste mobiltermineringstakstene som er pålagt engrosmarkedet for taleanropsterminering i individuelle mobilnett 

av de nasjonale reguleringsmyndighetene i samsvar med artikkel 7 og 16 i rammedirektivet og artikkel 13 i tilgangs-

direktivet, og 

b)  samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

3.  Nettgjestingstilbydere kan tilby og nettgjestingskunder kan uttrykkelig velge en annen nettgjestingstakst enn den som 

er fastsatt i samsvar med artikkel 6a, 6b og 6c og nr. 1 i denne artikkel, som gir nettgjestingskundene rett til en annen takst 

for regulerte nettgjestingstjenester enn de ville ha fått dersom de ikke hadde gjort et slikt valg. Nettgjestingstilbyderen skal 

påminne disse nettgjestingskundene om hvilke nettgjestingsfordeler de dermed vil gå glipp av. 

Med forbehold for første ledd skal nettgjestingstilbydere automatisk anvende en takst fastsatt i samsvar med artikkel 6a og 

6b og nr. 1 i denne artikkel for alle eksisterende og nye nettgjestingskunder. 

En nettgjestingskunde kan når som helst anmode om å bytte til eller fra en takst fastsatt i samsvar med artikkel 6a, 6b og 6c 

og nr. 1 i denne artikkel. Når nettgjestingskunder uttrykkelig velger å bytte fra eller tilbake til en takst fastsatt i samsvar 

med artikkel 6a, 6b og 6c og nr. 1 i denne artikkel, skal et slikt bytte foretas innen én virkedag etter mottak av anmodnin-

gen, være kostnadsfritt og ikke innebære vilkår eller begrensninger for andre deler av abonnementet enn nettgjesting. 

Nettgjestingstilbydere kan utsette byttet inntil den tidligere nettgjestingstaksten har vært gjeldende i en nærmere fastsatt 

minsteperiode som ikke kan overskride to måneder. 

4.  Nettgjestingstilbydere skal sikre at en kontrakt som omfatter noen form for regulert nettgjestingstjeneste i 

sluttbrukerleddet, angir de viktigste kjennetegnene ved den tilbudte regulerte nettgjestingstjenesten i sluttbrukerleddet, 

herunder særlig 

a)  den eller de spesifikke takstplanene og, for hver takstplan, typen tjenester som tilbys, herunder kommunikasjons-

volumer, 

b)  eventuelle begrensninger som pålegges for forbruket av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som leveres 

til gjeldende innenlandsk sluttbrukerpris, særlig tallfestede opplysninger om hvordan en eventuell ordning for normal 

bruk får anvendelse, med henvisning til de viktigste pris- og mengdeparametrene eller andre parametrer for den 

berørte regulerte nettgjestingstjenesten i sluttbrukerleddet som er levert. 

Nettgjestingstilbydere skal offentliggjøre opplysningene nevnt i første ledd. 

Artikkel 6f 

Tilleggsavgifter for nettgjesting i overgangsperioden 

1.  Fra 30. april 2016 til 14. juni 2017 kan nettgjestingstilbydere innkreve en tilleggsavgift i tillegg til den innenlandske 

sluttbrukerprisen for levering av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. 

2.  Artikkel 6e får tilsvarende anvendelse i tidsrommet nevnt i nr. 1 i denne artikkel.» 

6) Artikkel 8, 10 og 13 utgår.  
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7) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«Disse grunnleggende individuelle prisopplysningene skal uttrykkes i valutaen i fakturaen fra kundens innenlandske 

tilbyder og inneholde opplysninger om 

a)  en eventuell ordning for normal bruk som nettgjestingskunden er omfattet av i Unionen, og tilleggsavgifter som 

gjelder ved overskridelse av en grense i ordningen for normal bruk, og 

b)  en eventuell tilleggsavgift som er innkrevd i samsvar med artikkel 6c.» 

b)  I nr. 1 skal sjette ledd lyde: 

«Første, annet, fjerde og femte ledd, unntatt henvisningen til ordningen for normal bruk og tilleggsavgiften som er 

innkrevd i samsvar med artikkel 6c, får også anvendelse på tale- og SMS-nettgjestingstjenester som brukes av nett-

gjestingskunder som reiser utenfor Unionen, og som leveres av en nettgjestingstilbyder.» 

c)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Nettgjestingstilbyderen skal sende en melding til nettgjestingskunden når vedkommende bruker opp den gjeldende 

mengden som tilsvarer normal bruk av regulerte tale- eller SMS-nettgjestingstjenester, eller når en bruksgrense som får 

anvendelse i samsvar med artikkel 6c. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilleggsavgiften som vil bli innkrevd 

dersom nettgjestingskunden bruker flere regulerte tale- eller SMS-nettgjestingstjenester. Hver kunde har rett til å kreve 

at deres nettgjestingstilbyder slutter å sende slike meldinger, og til når som helst og kostnadsfritt å anmode om at 

nettgjestingstilbyderen yter denne tjenesten igjen.» 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Nettgjestingstilbydere skal gi alle kunder fullstendige opplysninger om gjeldende nettgjestingspriser når 

abonnementet tegnes. De skal også uten unødig opphold gi sine nettgjestingskunder ajourførte opplysninger om 

gjeldende nettgjestingspriser hver gang prisene endres. 

Nettgjestingstilbydere skal deretter med jevne mellomrom sende en påminnelse til alle kunder som har valgt en annen 

takst.» 

8) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Ved hjelp av en automatisk melding skal nettgjestingstilbyderen underrette nettgjestingskunden om at denne 

bruker regulerte datanettgjestingstjenester, og gi grunnleggende individuelle opplysninger om hvilke takster som 

gjelder (i valutaen i fakturaen fra kundens innenlandske tilbyder) for levering av regulerte datanettgjestingstjenester til 

denne nettgjestingskunden i vedkommende medlemsstat, med mindre kunden har meddelt sin nettgjestingstilbyder at 

han/hun ikke ønsker disse opplysningene. 

Disse grunnleggende individuelle takstopplysningene skal omfatte opplysninger om 

a)  en eventuell ordning for normal bruk som nettgjestingskunden er omfattet av i Unionen, og tilleggsavgifter som 

gjelder ved overskridelse av en grense i ordningen for normal bruk, og 

b)  en eventuell tilleggsavgift som er innkrevd i samsvar med artikkel 6c. 

Opplysningene skal leveres til nettgjestingskundens mobilenhet, for eksempel via en tekstmelding, en e-post eller et 

sprettoppvindu på mobilenheten, hver gang nettgjestingskunden reiser inn i en annen medlemsstat enn den der 

hans/hennes innenlandske tilbyder er, og for første gang begynner å bruke en datanettgjestingstjeneste i denne 

medlemsstaten. Opplysningene skal gis kostnadsfritt i det øyeblikk nettgjestingskunden begynner å bruke en regulert 

datanettgjestingstjeneste, i en egnet form som gjør den lett å motta og forstå. 

En kunde som har meddelt sin nettgjestingstilbyder at han/hun ikke ønsker de automatiske takstopplysningene, har rett 

til når som helst og kostnadsfritt å anmode om at nettgjestingstilbyderen yter denne tjenesten igjen.»  
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b)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Nettgjestingstilbyderen skal sende en melding når den gjeldende mengden som tilsvarer normal bruk av regulerte 

datanettgjestingstjenester, er brukt opp eller en bruksgrense som får anvendelse i samsvar med artikkel 6c, er nådd. 

Meldingen skal inneholde opplysninger om tilleggsavgiften som vil bli innkrevd dersom nettgjestingskunden bruker 

flere regulerte datanettgjestingstjenester. Hver kunde har rett til å kreve at deres nettgjestingstilbyder slutter å sende 

slike meldinger, og til når som helst og kostnadsfritt å anmode om at nettgjestingstilbyderen yter denne tjenesten 

igjen.» 

c)  I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«3.  Alle nettgjestingstilbydere skal gi alle sine nettgjestingskunder mulighet til etter eget ønske og kostnadsfritt å 

velge en funksjon som gir opplysninger til rett tid om det samlede forbruket uttrykt i volum eller i valutaen som 

nettgjestingskunden faktureres i for regulerte datanettgjestingstjenester, og som garanterer at de samlede utgiftene for 

regulerte datanettgjestingstjenester, unntatt MMS-er som faktureres per enhet, i et bestemt tidsrom ikke overskrider en 

fastsatt utgiftsgrense uten kundens uttrykkelige samtykke.» 

d)  I nr. 6 skal første ledd lyde: 

«6.  Denne artikkel får, med unntak av nr. 5, nr. 2 annet ledd og nr. 2a, og med forbehold for annet og tredje ledd i 

dette nummer, også anvendelse på datanettgjestingstjenester som brukes av nettgjestingskunder som reiser utenfor 

Unionen, og som leveres av en nettgjestingstilbyder.» 

9) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Nasjonale reguleringsmyndigheter skal nøye overvåke og føre tilsyn med nettgjestingstilbydere som benytter seg av 

artikkel 6b og 6c og artikkel 6e nr. 3.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  De nasjonale reguleringsmyndighetene skal offentliggjøre ajourførte opplysninger om anvendelsen av denne 

forordning, særlig artikkel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, på en måte som gjør opplysningene lett tilgjengelige for de berørte 

parter.» 

10) Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal innen 29. november 2015 innlede en gjennomgåelse av engrosmarkedet for nettgjesting for å 

vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne avskaffe tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet innen  

15. juni 2017. Kommisjonen skal blant annet gjennomgå graden av konkurranse i nasjonale engrosmarkeder, og skal særlig 

vurdere nivået på påløpte engroskostnader og anvendte engrospriser og konkurransesituasjonen for operatører med 

begrenset geografisk rekkevidde, herunder forretningsavtalers innvirkning på konkurransen og operatørenes mulighet til å 

dra nytte av stordriftsfordeler. Kommisjonen skal også vurdere konkurranseutviklingen i sluttbrukermarkedet for 

nettgjesting og eventuelle konstaterbare risikoer for vridning av konkurransen og investeringsincentiver i hjemmemarkeder 

og besøkte markeder. Når Kommisjonen vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne avskaffe tilleggsavgifter for 

nettgjesting i sluttbrukerleddet, skal den ta hensyn til behovet for å sikre at tilbyderne av besøkte nett kan få dekket alle 

kostnadene ved levering av regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet, herunder samkostnadene og felleskostnadene. 

Kommisjonen skal også ta hensyn til behovet for å hindre permanent nettgjesting eller unormal bruk eller misbruk av 

tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet for andre formål enn levering av regulerte nettgjestingstjenester til 

nettgjestingstilbydernes kunder i de periodene sistnevnte er på reise i Unionen. 

2.  Kommisjonen skal innen 15. juni 2016 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om resultatet av 

gjennomgåelsen nevnt i nr. 1. 

Rapporten skal ledsages av et egnet forslag til regelverk, etter at en offentlig høring er gjennomført, for å endre engros-

prisene for regulerte nettgjestingstjenester fastsatt i denne forordning, eller for å sikre en annen løsning på problemene som 

er avdekket på engrosnivå, for å avskaffe tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet innen 15. juni 2017.  
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3.  Dessuten skal Kommisjonen annethvert år etter framleggelsen av rapporten nevnt i nr. 2 framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet. Hver rapport skal blant annet omfatte en vurdering av 

a)  tilgjengeligheten av og kvaliteten på tjenester, herunder dem som er et alternativ til regulerte tale-, SMS- og datanett-

gjestingstjenester i sluttbrukerleddet, særlig på bakgrunn av den tekniske utvikling, 

b)  graden av konkurranse innenfor både sluttbruker- og engrosmarkedet for nettgjesting, særlig konkurransesituasjonen 

for små, uavhengige eller nystartede tilbydere, herunder forretningsavtalers innvirkning på konkurransen og graden av 

samtrafikk mellom tilbydere, 

c)  i hvilken utstrekning gjennomføringen av strukturtiltakene fastsatt i artikkel 3 og 4 har resultert i en konkurranse-

utvikling i det indre marked for regulerte nettgjestingstjenester. 

4.  For å vurdere konkurranseutviklingen i nettgjestingsmarkedene i Unionen skal BEREC regelmessig samle inn 

opplysninger fra nasjonale reguleringsmyndigheter om utviklingen av sluttbruker- og engrospriser for regulerte tale-, SMS- 

og datanettgjestingstjenester. Disse opplysningene skal meddeles Kommisjonen minst to ganger i året. Kommisjonen skal 

offentliggjøre dem. 

På grunnlag av opplysningene som er samlet inn, skal BEREC også regelmessig rapportere om utviklingen av pris- og 

forbruksmønstre i medlemsstatene for både innenlandske tjenester og nettgjestingstjenester og utviklingen av faktiske 

nettgjestingspriser i engrosleddet for ubalansert trafikk mellom nettgjestingstilbydere. 

BEREC skal også hvert år samle inn opplysninger fra nasjonale reguleringsmyndigheter om hvorvidt de forskjellige 

takstene som tilbyderne tilbyr sine kunder, er oversiktlige og sammenlignbare. Kommisjonen skal offentliggjøre disse opp-

lysningene og resultatene.» 

Artikkel 8 

Endring av direktiv 2002/22/EF 

I direktiv 2002/22/EF skal artikkel 1 nr. 3 lyde: 

«3.  Nasjonale tiltak som gjelder sluttbrukernes tilgang til eller bruk av tjenester og applikasjoner via elektroniske 

kommunikasjonsnett, skal respektere fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, herunder med hensyn til 

personvern og rettferdig rettergang, som definert i artikkel 6 i Den europeiske konvensjon om beskyttelse av menneskeret-

tighetene og de grunnleggende friheter.» 

Artikkel 9 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal innen 30. april 2019 og deretter hvert fjerde år gjennomgå artikkel 3, 4, 5 og 6 og framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomgåelsen, ved behov sammen med egnede forslag til regelverk med sikte på endring av 

denne forordning. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

1.  Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 30. april 2016, med unntak av følgende bestemmelser: 

a)  Dersom regelverksakten som skal vedtas som følge av forslaget nevnt i artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012, har 

fått anvendelse 15. juni 2017, får artikkel 7 nr. 5 i denne forordning når det gjelder artikkel 6a–6d i forordning (EU) 

nr. 531/2012, artikkel 7 nr. 7 bokstav a)–c) i denne forordning og artikkel 7 nr. 8 bokstav a), b) og d) i denne forordning 

anvendelse fra nevnte dato. 

Dersom nevnte regelverksakt ikke har fått anvendelse 15. juni 2017, får artikkel 7 nr. 5 i denne forordning, når det gjelder 

artikkel 6f i forordning (EU) nr. 531/2012, fortsatt anvendelse inntil nevnte regelverksakt får anvendelse. 
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Dersom den nevnte regelverksakten får anvendelse etter 15. juni 2017, får artikkel 7 nr. 5 i denne forordning, når det 

gjelder artikkel 6a–6d i forordning (EU) nr. 531/2012, artikkel 7 nr. 7 bokstav a)–c) i denne forordning og artikkel 7 nr. 8 

bokstav a), b) og d) anvendelse fra anvendelsesdatoen for den nevnte regelverksakten. 

b)  Overføringen av gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen i artikkel 7 nr. 4 bokstav c) i denne forordning og, når det 

gjelder artikkel 6d og artikkel 6e nr. 2 i forordning (EU) nr. 531/2012, i artikkel 7 nr. 5 i denne forordning får anvendelse 

fra 29. november 2015. 

c)  Artikkel 5 nr. 3 får anvendelse fra 29. november 2015. 

d)  Artikkel 7 nr. 10 i denne forordning får anvendelse fra 29. november 2015. 

3.  Medlemsstatene kan fram til 31. desember 2016 opprettholde nasjonale tiltak, herunder ordninger med egenkontroll, som 

er innført før 29. november 2015, og som ikke er i samsvar med artikkel 3 nr. 2 eller 3. De berørte medlemsstatene skal innen 

30. april 2016 underrette Kommisjonen om disse tiltakene. 

4.  Bestemmelsene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1203/2012(1) om det tekniske tiltaket for 

gjennomføring av tilgang til lokale datanettgjestingstjenester i et besøkt nett får fortsatt anvendelse i forbindelse med atskilt 

salg av regulerte datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet inntil gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 7 nr. 4 bokstav c) 

i denne forordning er vedtatt. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1203/2012 av 14. desember 2012 om atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet i Unionen (EUT L 347 av 15.12.2012, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2352 

av 16. desember 2015 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere innenfor rammen av en ordning for normal 

bruk ikke innkreve en tilleggsavgift utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen med-

lemsstat for mottatte regulerte nettgjestingsanrop. Denne bestemmelsen får anvendelse fra 15. juni 2017, forutsatt at 

regelverksakten som skal vedtas som følge av forslaget om engrosmarkedet for nettgjesting omhandlet i artikkel 19 nr. 2 

i nevnte forordning, har fått anvendelse innen nevnte dato. 

2) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere innkreve en tilleggsavgift utover den 

innenlandske sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i en overgangsperiode 

fra 30. april 2016 til datoen da regelverksakten omhandlet i artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning får anvendelse. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere etter overgangsperioden innkreve en 

tilleggsavgift utover den innenlandske sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

som overskrider en grense i en ordning for normal bruk. 

4) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

5) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for Kommi-

sjonen opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om i) de høyeste mobiltermine-

ringstakstene de i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2) (rammedirektivet) og 

artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(3) (tilgangsdirektivet) har pålagt hvert nasjonale engros-

marked for taleanropterminering i individuelle mobilnett og ii) samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

6) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å i) multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i medlemsstaten, ii) addere dette produktet for alle medlemsstater og iii) dividere totalsummen 

med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater. 

7) Verdiene som ble brukt til å beregne det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen, er fra 

1. juli 2015. For stater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2015 hentet 

fra databasen til Den europeiske sentralbank. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 17.12.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 47. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0114 euro per minutt. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 30. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/130 

av 1. februar 2016 

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen 

veitransport(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1), 

særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 er det fastsatt tekniske spesifikasjoner for konstruksjon, utprøving, 

installasjon og ettersyn av digitale fartsskrivere. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009(2) ble det innført en adapter som en midlertidig løsning inntil  

31. desember 2013 for å gjøre det mulig å installere fartsskrivere som er i samsvar med vedlegg I B til forordning (EØF) 

nr. 3821/85, i kjøretøyer av type M1 og N1. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1161/2014(3) endret forordning (EØF) nr. 3821/85 for å forlenge adapterens 

gyldighetstid til 31. desember 2015. 

4) Forordning (EØF) nr. 3821/85 er blitt erstattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(4). I samsvar 

med artikkel 46 i forordning (EU) nr. 165/2014 får imidlertid bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3821/85, inkludert 

vedlegg I B, fortsatt anvendelse i en overgangsperiode fram til anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i 

forordning (EU) nr. 165/2014. 

5) I betraktning 5 i forordning (EU) nr. 165/2014 er det fastsatt at Kommisjonen vil vurdere å forlenge gyldighetstiden for 

adapteren for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 til 2015 og overveie nærmere en langsiktig løsning for kjøretøyer i gruppe 

M1 og N1 innen 2015. 

6) I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomi-

teen med tittelen «Digital tachograph: Roadmap for future activities»(5), som ledsaget forslaget til forordning (EU)  

nr. 165/2014, er det fastsatt et tidsrom på to år til utarbeiding og vedtakelse av vedlegg og tillegg etter vedtakelsen av 

forordning (EU) nr. 165/2014. 

7) Det bør fastsettes en permanent løsning for adapteren i de tekniske spesifikasjonene i forordning (EU) nr. 165/2014. I 

samsvar med prinsippet om berettiget forventning bør derfor muligheten for å bruke adaptere i kjøretøyer av type M1 og 

N1 i det minste forlenges til de tekniske spesifikasjonene og tilleggene er vedtatt i form av gjennomføringsrettsakter. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 42 i forordning (EU) 

nr. 165/2014 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 2.2.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2016 av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 49. 

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009 av 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF)  

nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1161/2014 av 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF)  

nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EUT L 311 av 31.10.2014, s. 19). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(5) KOM(2011) 454, endelig. 

2018/EØS/84/50 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/477 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 gjøres følgende endringer: 

I del I, Definisjoner, bokstav rr) første strekpunkt erstattes datoen 31. desember 2015 med 31. desember 2016. 

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. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2087 

av 18. november 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og 

lasterester fra skip(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall 

og lasterester fra skip(1), særlig artikkel 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 15. juli 2011 vedtok Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) resolusjon MEPC.201(62) om endring av vedlegg V 

til MARPOL-konvensjonen om hindring av forurensning med søppel fra skip gjennom innføring av en ny og mer 

detaljert klassifisering av søppel(2). Det endrede vedlegg V til MARPOL-konvensjonen trådte i kraft 1. januar 2013. 

2) Denne nye klassifiseringen av søppel gjenspeiles i IMO-rundskriv MEPC.1/rundskr. 644/rev. 1, som innfører et 

standardformat for forhåndsmeldingskjemaet som brukes ved levering av avfall til mottaksanlegg i havner(3), samt i 

IMO-rundskriv MEPC.1/rundskr. 645/rev. 1, som innfører et standardformat for kvitteringen for levering av avfall som 

utstedes når fartøyer bruker mottaksanlegg i havner(4). 

3) For å sikre samsvar med IMO-tiltak og for å unngå usikkerhet blant havnebrukere og havnemyndigheter bør tabellen i 

vedlegg II til direktiv 2000/59/EF, som inneholder de ulike typer og mengder av avfall og lasterester som skal leveres 

eller beholdes om bord, tilpasses den nye klassifiseringen av søppel i det endrede vedlegg V til MARPOL-

konvensjonen. 

4) For å forbedre ordningen innført ved direktiv 2000/59/EF, som har som mål å redusere utslipp i havet av avfall og 

lasterester fra skip, bør opplysninger om hvilke typer og mengder av avfall fra skip som faktisk leveres til 

mottaksanlegg i siste leveringshavn, inngå i tabellen i vedlegg II. 

5) Nøyaktige opplysninger om typer og mengder av avfall og lasterester som er levert av et fartøy i siste havn, er 

avgjørende for nøyaktig beregning av tilstrekkelig lagringskapasitet på fartøyet. Beregningen av tilstrekkelig 

lagringskapasitet er en forutsetning for å gi fartøyet tillatelse til å fortsette til neste anløpshavn uten å ha levert fra seg 

avfall som er produsert om bord, og for utvelging av fartøyer til inspeksjon. Mer målrettede inspeksjoner vil bidra til 

effektiv sjøtransport ved å redusere liggetiden i havner. 

6) Disse opplysningene kan være tilgjengelig gjennom kvitteringer for levert avfall som utstedes på grunnlag av IMO-

rundskriv MEPC.1/rundskr. 645/rev.1, der det anbefales et standardformat for slike kvitteringer, eller gjennom andre 

typer kvitteringer som utstedes til skipsføreren ved levering av avfall. Opplysningene om avfallsmengder og -typer på 

kvitteringen for levert avfall eller som oppgis av skipsføreren ved levering dersom en slik kvittering ikke kan innhentes, 

vil i alminnelighet være mer presise enn dem som er tilgjengelige gjennom meldingsskjemaet for avfall, ettersom de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 99, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 50. 

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81. 

(2) Resolusjon MEPC.201(62) vedtatt 15. juli 2011 om endring av vedlegget til protokollen av 1978 til Den internasjonale konvensjon om 

hindring av forurensning fra skip (1973). 

(3) MEPC.1/rundskr. 644/rev. 1, 1. juli 2013. 

(4) MEPC.1/rundskr. 645/rev. 1, 1. juli 2013. 
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burde gjenspeile den faktiske situasjonen etter levering og dermed gi et mer pålitelig grunnlag i beslutningsprosessen. 

Skipsføreren registrerer slike opplysninger om levering i avfallsdagboken som kreves i henhold til MARPOL-

konvensjonen. 

7) En systematisk innsamling av presise opplysninger om levering av avfall vil også muliggjøre en bedre statistisk analyse 

av avfallsstrømmen i havner og lette opprettelsen av informasjons- og overvåkingssystemet fastsatt i artikkel 12 nr. 3 i 

direktiv 2000/59/EF. Overvåkingen og utvekslingen av slike opplysninger, herunder den elektronisk avfallsmeldingen 

som er utarbeidet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU(1), støttes for tiden av Unionens system 

for utveksling av maritim informasjon (SafeSeaNet) opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(2), 

som bør knyttes til en rapporteringsmodul i databasen for havnestatskontroll(3) opprettet ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/16/EF(4). 

8) Vedlegg II til direktiv 2000/59/EF bør endres for å omfatte opplysninger om avfall som er levert i forrige havn, og for å 

innarbeide den nye klassifiseringen av søppel som er innført ved det endrede vedlegg V til MARPOL. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/59/EF erstattes med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 9. desember 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. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

(3) Database utviklet av og driftet av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES FØR ANLØP I HAVNEN ........................................................ 

(anløpshavn som nevnt i artikkel 6 i direktiv 2000/59/EF) 

1.  Fartøyets navn, kjenningssignal og eventuelt dets IMO-identifikasjonsnummer: 

2.  Flaggstat: 

3.  Forventet anløpstidspunkt: 

4.  Forventet avseilingstidspunkt: 

5.  Forrige anløpshavn: 

6.  Neste anløpshavn: 

7.  Siste havn der og dato da avfall fra skip ble levert, herunder mengder (i m3) og typer av avfall som ble levert: 

8.  Skal (sett kryss i den ruten som passer) 

alt ☐ deler av ☐ ikke noe av ☐ 

avfallet leveres til mottaksanlegget i havnen? 

9.  Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes om bord, og prosentdel av største lastekapasitet: 

Ved levering av alt avfall skal annen og siste kolonne fylles ut der det er relevant. Ved levering av deler av eller ikke noe avfall 

skal alle kolonnene fylles ut. 

Type 

Avfall som 

skal leveres 

(m3) 

Største 

lagrings-

kapasitet til 

rådighet 

(m3) 

Avfalls-

mengde som 

beholdes om 

bord 

(m3) 

Havn der 

resten av 

avfallet vil 

bli levert 

Antatt 

avfallsmengde som 

blir samlet opp 

mellom meldingen 

og neste anløpshavn 

(m3) 

Avfall som er levert i 

siste leveringshavn 

angitt i punkt 7 over 

(m3) 

Spilloljer       

Oljeholdig bunnvann       

Oljeholdige rester (slam)       

Annet (spesifiser)       

Spillvann(1)       

Søppel       

Plast       

Næringsmiddelavfall       

Husholdningsavfall (f.eks. 

papirprodukter, filler, glass, 

metall, flasker, servise osv.) 

      

Matolje       

Aske fra forbrenning       
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Type 

Avfall som 

skal leveres 

(m3) 

Største 

lagrings-

kapasitet til 

rådighet 

(m3) 

Avfalls-

mengde som 

beholdes om 

bord 

(m3) 

Havn der 

resten av 

avfallet vil 

bli levert 

Antatt 

avfallsmengde som 

blir samlet opp 

mellom meldingen 

og neste anløpshavn 

(m3) 

Avfall som er levert i 

siste leveringshavn 

angitt i punkt 7 over 

(m3) 

Driftsavfall       

Dyreskrotter       

Lasterester(2) 

(spesifiser)(3) 

      

(1) Spillvann kan slippes ut i havet i samsvar med regel 11 i vedlegg IV til MARPOL. Dersom det er hensikten å foreta et tillatt utslipp i 

havet, er det ikke nødvendig å fylle ut feltene om spillvann. 

(2) Kan være overslag. 

(3) Lasterester skal angis og klassifiseres i henhold til de relevante vedleggene til MARPOL, særlig vedlegg I, II og V til MARPOL. 

Merknader 

1.  Disse opplysningene kan brukes til havnestatskontroll og andre inspeksjonsformål. 

2.  Medlemsstatene avgjør hvilke organer som skal motta kopier av denne meldingen. 

3.  Dette skjemaet skal fylles ut med mindre fartøyet omfattes av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2000/59/EF. 

Jeg bekrefter 

— at ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte, og 

— at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet om bord til å oppbevare alt avfall som blir samlet opp mellom denne 

meldingen og neste havn der avfallet skal leveres. 

Dato  ...............................................................  

Tidspunkt  ......................................................  

Underskrift» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2338 

av 11. desember 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til ferdsskrivere, innretninger for 

undervannslokalisering og luftfartøysporingssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Drift av luftfartøyer må oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 bør Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomføringsreglene for å 

fastsette vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. 

2) Hensikten med taleregistratoren i cockpit ( «CVR» – Cockpit Voice Recorder) er å støtte de sikkerhetsundersøkelsene 

som foretas av myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser dersom en ulykke eller hendelse inntreffer. Egnede 

tiltak for å beskytte mot offentliggjøring av CVR-data i en situasjon der en sikkerhetsundersøkelse er innledet, er fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(2). Ved innføringen av sikkerhetsstyring anerkjennes det at en 

CVR kan brukes utenfor rammen av en sikkerhetsundersøkelse for å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(3) bør derfor endres for å skjerpe vilkår som har som formål effektivt å 

forebygge uønsket bruk og offentliggjøring av CVR-registreringer. 

3) Med det formål å forbedre ferdsskriveres generelle ytelse og forenkle bergingen av et luftfartøy og dens ferdsskrivere 

etter en ulykke over vann har Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) foreslått en rekke sikkerhets-

messige forbedringer av gjeldende krav. Disse sikkerhetsmessige forbedringene innebærer avskaffelse av foreldet 

registreringsteknologi, slik som magnetbånd eller magnettråd, forlengelse av CVR-registeringens minste varighet samt 

forlengelse av sendetiden for ferdsskriverens innretning for undervannslokalisering, og at fly som brukes til langdis-

tanseflyging over vann, er utstyrt med en innretning for undervannslokalisering med meget stor rekkevidde. Forordning 

(EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å gjenspeile disse sikkerhetsforbedringene. 

4) Det er nødvendig å ta hensyn til forsvinningen av fly MH370 den 8. mars 2014 og de anbefalingene som ble gitt på 

ICAOs tverrfaglige møte om global sporing 12. og 13. mai 2014. Posisjonen til et luftfartøy som ivaretar offentlig 

transport bør alltid være kjent, også i fjerntliggende områder, slik at det blir lettere å lokalisere luftfartøyet i tilfelle av 

uvanlig atferd, en nødssituasjon eller en ulykke. Når det er mulig, bør innretningen for luftfartøysporing fungere også 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 51. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(3) Forordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfarts-

operasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

2018/EØS/84/52 
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ved tap av normal elektrisk kraft om bord, og det bør ikke finnes noen mulighet til å sette den ut av funksjon under 

flygingen. Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å innføre ytterligere krav til innretninger for luftfartøy-

sporing på verdensplan, også over hav og i fjerntliggende områder. 

5) I samsvar med forslaget til ICAOs ferdsskriverpanel (FLIRECP) om at store fly skal være utstyrt med CVR-er med 

forlenget registreringstid, bør det fastsettes at luftfartøyer som er bygd etter 1. januar 2021, som har en største 

sertifiserte startmasse på over 27 000 kg, skal være utstyrt med en CVR med en registreringsvarighet på 25 timer. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning omfatter 13 sikkerhetsanbefalinger fra myndighetene med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser(1), med henblikk på å øke sikkerheten ved å gjøre det lettere å innhente opplysninger til europeiske 

sikkerhetsundersøkelser innenfor sivil luftfart og forbedre ytelsen til og håndteringen av ferdsskrivere samt lokalisering 

av luftfartøyer etter en ulykke over vann. 

7) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse nr. 01/2014(2) som Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(EASA) har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I (Definisjoner), vedlegg IV (del CAT), vedlegg VI (del NCC) og vedlegg VIII (del SPO) til forordning (EU) 

nr. 965/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) EASA-henvisninger til de 13 sikkerhetsanbefalingene: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 02/09/1998); GREC-

2006-045 (B737 of Helios, 5B-DBY, 14/08/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/01/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-

BDP, 10/02/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 03/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/07/2011); FINL-

2012-003 (Airbus A330, OH-LTO, 11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 og FRAN-2011-

018 (Airbus A330, F-GZCP, 01/06/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/01/2007). 

(2) EASAs uttalelse 01/2014 av 5. mai 2014 om endring av kravene til ferdsskrivere og innretninger for undervannslokalisering. 
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg I til forordning (EU) nr. 965/2012 skal nye numre lyde: 

«8a) «luftfartøysporing» en bakkebasert prosess som med standardiserte intervaller opprettholder og oppdaterer registre-

ringer av enkeltluftfartøyers firedimensjonale posisjon under flyging, 

8b) «system for luftfartøysporing» et system som bygger på luftfartøysporing for å oppdage unormal flygeatferd og slå 

alarm om dette.» 

2.  I vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I CAT.GEN.MPA.105 bokstav a) skal nr. 10 lyde: 

«10) sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I CAT.GEN.MPA.195 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.195 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk» 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.» 

iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(*): 

1)  Unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med 

mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

1a)  Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre 

CVR-registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for 

andre formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet.  
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2)  FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av 

en rapporteringspliktig ulykke eller hendelse, med mindre slike registreringer 

i)  brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 

ii)  blir anonymisert eller 

iii)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 

av 12.11.2010, s. 35).» 

c)  Nytt CAT.GEN.MPA.205 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.205 System for luftfartøysporing — fly 

a)  Operatøren skal senest 16. desember 2018, som en del av et system for å utøve operasjonell kontroll over 

flygingene, opprette og vedlikeholde et system for luftfartøysporing, som omfatter flyginger som omfattes av 

bokstav b) når de gjennomføres med følgende fly: 

1)  Fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

første gang før 16. desember 2018, som er utstyrt med en evne til å formidle en posisjon i tillegg til den 

sekundære overvåkingsradartransponderen. 

2)  Alle fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 16. desember 2018 eller senere. 

3)  Alle fly med MCTOM på over 45 500 kg og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

16. desember 2018 eller senere. 

b)  Flyginger skal spores av operatøren fra start til landing, unntatt når de planlagte rutene eller planlagte omdirige-

ringene i sin helhet inngår i luftromsblokken der 

1)  det vanligvis ytes en ATS-overvåkingstjeneste som støttes av ATC-overvåkingssystemer som lokaliserer luft-

fartøyet med tidsintervaller av passende varighet, og 

2)  operatøren har stilt nødvendige kontaktopplysninger til rådighet for vedkommende ytere av flysikrings-

tjenester. 

d)  Nytt CAT.GEN.MPA.210 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.210 Lokalisering av et luftfartøy i nød — fly 

Følgende fly skal være utstyrt med robuste og automatiske innretninger som gjør det mulig å nøyaktig fastsette posisjo-

nen for flygingens sluttpunkt etter en ulykke der flyet ble alvorlig skadd: 

1)  Alle fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere. 

2)  Alle fly med MCTOM på over 45 500 kg og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 

eller senere.» 

e)  I CAT.IDE.A.185 skal bokstav b)–g) lyde: 

«b)  Fram til 31. desember 2018 skal CVR-en kunne lagre data som ble registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 2 timene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom et eget luftdyktighetsbevis ble utstedt  

1. april 1998 eller senere, 

2)  de foregående 30 minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom et eget luftdyktighetsbevis ble utstedt før 

1. april 1998, eller  
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3)  de foregående 30 minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 2. 

c)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller. 

d)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en registrere på andre medier enn magnetbånd eller magnettråd. 

e)  CVR-en skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd: 

i)  for fly som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, lydsignalene 

fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er i bruk, 

ii)  for fly nevnt i bokstav a) nr. 2 og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før  

1. april 1998, lydsignalene fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon, dersom dette er gjennomfør-

bart, 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

f)  CVR-en skal begynne registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette registreringen til 

flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. Videre skal CVR-en for fly som fikk 

utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, automatisk begynne registreringen før flyet setter seg i 

bevegelse av egen kraft, og fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger er i stand til å 

bevege seg av egen kraft. 

g)  I tillegg til bokstav f) skal CVR-en, avhengig av strømforsyningen, begynne å registrere så tidlig som mulig under 

kontrollene i førerkabinen før start av motor ved flygingens begynnelse, og fram til kontrollene i førerkabinen 

umiddelbart etter at motorene er stanset når flygingen er avsluttet, for 

1)  fly nevnt i bokstav a) nr. 1 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, eller 

2)  fly nevnt i bokstav a) nr. 2. 

h)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. Dersom 

CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

f)  I CAT.IDE.A.190 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

g)  I CAT.IDE.A.195 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.»  
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h)  I CAT.IDE.A.280 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Fly med MOPSC på over 19 skal være utstyrt med minst 

1)  to ELT-er, hvorav den ene skal være automatisk, eller én ELT og én innretning for lokalisering av 

luftfartøyer som oppfyller kravet i CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, eller 

2)  én automatisk ELT eller to ELT-er av enhver type eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som 

oppfyller kravet i CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

1. juli 2008 eller tidligere.» 

ii)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Fly med MOPSC på høyst 19 skal være utstyrt med minst 

1)  én automatisk ELT eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i 

CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, 

eller 

2)  én ELT av enhver type eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i 

CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller 

tidligere.» 

i)  I CAT.IDE.A.285 skal ny bokstav lyde: 

«f)  Senest innen 1. januar 2019 skal fly med MCTOM på over 27 000 kg og MOPSC på over 19 og alle fly med 

MCTOM på over 45 500 kg, utstyres med en forsvarlig festet innretning for undervannslokalisering som sender på 

frekvensen 8,8 kHz ± 1 kHz, med mindre 

1)  flyet brukes på ruter som ikke på noe tidspunkt er lenger enn 180 nm fra land, eller 

2)  flyet er utstyrt med robuste og automatiske innretninger som gjør det mulig å nøyaktig fastsette posisjonen for 

flygingens sluttpunkt etter en ulykke der flyet ble alvorlig skadd.» 

j)  I CAT.IDE.H.185 skal bokstav c)–f) lyde: 

«c)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en registrere på andre medier enn magnetbånd eller magnettråd. 

d)  CVR-en skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd: 

i)  for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. august 1999 eller senere, 

lydsignalene som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, 

ii)  for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før 1. august 1999, lydsignalene 

som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, når det er praktisk mulig, 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

e)  CVR-en skal begynne å registrere før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette å registrere til 

flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.  
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f)  I tillegg til bokstav e), for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 2 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. august 1999 eller senere, 

1)  skal CVR-en automatisk begynne registreringen før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og 

fortsette å registrere til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft og, 

2)  avhengig av strømforsyningen, skal CVR-en begynne å registrere så tidlig som mulig under kontrollene i 

førerkabinen før motoren startes ved flygingens begynnelse, og fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart 

etter motorene er stanset når flygingen er avsluttet. 

g)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

k)  I CAT.IDE.H.190 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

l)  I CAT.IDE.H.195 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

3.  I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I NCC.GEN.106 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9)  å sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I NCC.GEN.145 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«NCC.GEN.145 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk». 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.»  
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iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010: 

1)  Unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med 

mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

1a)  Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre 

CVR-registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for 

andre formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet. 

2)  FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en 

rapporteringspliktig ulykke eller hendelse, med mindre slike registreringer 

i)  brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 

ii)  blir anonymisert eller 

iii)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten.» 

c)  I NCC.IDE.A.160 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  CVR-en skal kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller.» 

ii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

d)  I NCC.IDE.A.165 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

e)  I NCC.IDE.A.215 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av enhver type eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV 

(del CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV (del 

CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget luftdyk-

tighetsbevis etter 1. juli 2008.»  
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f)  I NCC.IDE.A.170 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

g)  I NCC.IDE.H.160 skal bokstav f) lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

h)  I NCC.IDE.H.165 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

i)  I NCC.IDE.A.170 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

4.  I vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I SPO.GEN.107 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9)  å sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I SPO.GEN.145 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«SPO.GEN.145 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk — flyginger 

med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer» 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.»  
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iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 og unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal 

CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre CVR-

registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for andre 

formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet.» 

c)  I SPO.IDE.A.140 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  CVR-en skal kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller.» 

ii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

d)  I SPO.IDE.A.145 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen onsdag 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i 

minst 90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

e)  I SPO.IDE.A.150 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

f)  I SPO.IDE.A.190 skal bokstav a) skal lyde: 

«a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av enhver type eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV 

(del CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV (del 

CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget luftdyk-

tighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, eller 

3)  en overlevings-ELT (ELT(S)) eller en personlig peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en 

fagspesialist har på seg, når flyet er sertifisert for en største godkjente passasjersetekapasitet på høyst 6.» 
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g)  I SPO.IDE.H.140 skal bokstav f) lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

h)  I SPO.IDE.H.145 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen onsdag 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i 

minst 90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

i)  I SPO.IDE.H.150 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2322 

av 10. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som 

er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») underrettet Kommisjonen om opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte 

liste. Relevante opplysninger er også oversendt av visse tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene bør 

fellesskapslisten ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å 

pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på felles-

skapslisten. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 («Fly-

sikkerhetskomiteen»)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om de felles samrådene, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende myndigheter og luftfartssel-

skaper i Botswana, Republikken Guinea, India, Indonesia, Iran, Irak, Kasakhstan, Libanon, Madagaskar, Mosambik, 

Nepal, Filippinene, Sudan, Taiwan, Thailand og Zambia. Kommisjonen har også framlagt opplysninger for Fly-

sikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen i Georgia, Libya, São Tomé og Príncipe, Tadsjikistan og Jemen og om 

det faglige samrådet med Den russiske føderasjon. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn 

(«USOAP»). I den forbindelse ble medlemsstatene oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2015, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 52. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.) 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.) 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 
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luftfartsselskaper som har fått lisens i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har 

konkludert med betydelige svakheter i sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har 

gjennomført i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å 

framskaffe ytterligere opplysninger om sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i nevnte stater. 

7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter gjennomført i stater 

som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA framla opplysninger om 

planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre sivile luftfartsmyndigheters 

administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende internasjonale standarder for sivil 

luftfart ikke er oppfylt. I den forbindelse ble medlemsstatene oppfordret til å svare bilateralt på slike anmodninger og 

samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi opplysninger til det 

internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (Safety Collaborative Assistance Network), om 

den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for SAFAs 

alarmfunksjon og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Malta underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om visse tiltak som var 

truffet overfor en rekke maltesiske luftfartsselskaper, og Estland rapporterte om situasjonen for luftfartsselskapet AS 

Avies. Før møtet med Flysikkerhetskomiteen framla Hellas opplysninger om visse tiltak som var truffet overfor en 

rekke greske luftfartsselskaper. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi EU-luftfartsselskaper ikke overholder relevante 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Botswana 

12) Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana («CAAB») har ved brev av 27. august 2015 framlagt opplysninger om 

framskrittene som er gjort for å løse de alvorlige sikkerhetsproblemene og utbedre andre mangler påvist av ICAO. 

CAAB har vist at det er gjort ytterligere framskritt i gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. CAAB har 

kontakt med ICAOs regionkontor for å få ytterligere støtte til å løse de alvorlige sikkerhetsproblemene og utbedre andre 

mangler. CAAB har oppfordret ICAO til å foreta et samordnet valideringsbesøk (ICVM) innen utgangen av 2015, for å 

kontrollere at de alvorlige sikkerhetsproblemene er løst. 

13) Den forbedrede gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og de sikkerhetsopplysningene som foreligger, 

gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Botswana. Kommisjonens vurdering er imidlertid at situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. 

14) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Botswana.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

15) Som avtalt på fagmøtet med Kommisjonen i Brussel i januar 2013 har vedkommende myndigheter i Republikken 

Guinea («DNAC») regelmessig framlagt opplysninger for Kommisjonen om den pågående gjennomføringen av planen 

for korrigerende tiltak, som ble godkjent av ICAO i desember 2012, samt om all virksomhet knyttet til denne planen. 

16) Den seneste framdriftsrapporten framlagt av DNAC, som Kommisjonen mottok 10. august 2015, viser den nyligste 

virksomheten og utviklingen når det gjelder gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, som for tiden er rettet 

mot status for sertifisering av luftfartsselskaper og registrering av luftfartøyer. Alle tidligere eksisterende godkjennings-

sertifikater for luftfartsselskaper (AOC – Air Operator's Certificate) ble midlertidig opphevet i slutten av mars 2013. 

Den fullstendige sertifiseringen i samsvar med ICAO (fem faser) av luftfartsselskapene Eagle Air og PROBIZ Guinée er 

gjennomført, og disse luftfartsselskapene fikk sine AOC-er henholdsvis 10. april 2015 (AOC nr. 1/DNAC/2015) og 

4. august 2015 (AOC nr. 2/DNAC/2015). Fire andre luftfartsselskaper, Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba 

Airlines og Ijet Aviation, har også innledet sertifiseringsprosessen. 

17) Registreringen av luftfartøyer går framover, og DNAC har opplyst at fem nye luftfartøyer er tilføyd i luftfartøy-

registeret. 

18) Den gradvise gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, i samsvar med det som ble godkjent av ICAO i 

desember 2012, og de sikkerhetsopplysninger som foreligger, berettiger på nåværende tidspunkt ikke en beslutning om å 

pålegge et forbud eller driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er sertifisert i republikken Guinea. Situasjonen bør 

imidlertid fortsatt overvåkes nøye. 

19) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Republikken Guinea. 

20) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra India 

21) Den 20. oktober 2015 ble det holdt faglig samråd mellom Kommisjonen, EASA, medlemsstatene og representanter for 

generaldirektoratet for sivil luftfart i India («DGCA India») og luftfartsselskapet Air India. DGCA India framla 

opplysninger om de pågående bærekrafttiltakene som det har iverksatt for å bedre sitt luftsikkerhetstilsyn. Det faglige 

samrådet ga også mulighet til å drøfte samspillet mellom indiske luftfartsselskaper og SAFA-programmet med DGCA 

India. 

22) Dette samrådet gjorde det klart at selv om DGCA har gjennomført visse tiltak for å sikre at de forbedringene som så 

langt er gjort innenfor flysikkerhet, er holdbare, er det påvist behov for ytterligere tiltak på ulike områder. På den annen 

side bruker DGCA India SAFA-databasen til å overvåke indiske luftfartsselskapers resultater innenfor rammen av 

SAFA-programmet. Dette framgår blant annet av det faktum at DGCA India opplyste at det i juni 2015 hadde møte med 

Air India for å drøfte hvordan Air India fører tilsyn med sin virksomhet innenfor rammen av SAFA-programmet. 

23) Air India ga en oversikt over sitt sikkerhetsstyringssystem, et sammendrag av SAFAs statistiske opplysninger etter flåte, 

eksempler på sin kommunikasjonsstrategi for sikkehetsstyringsprogrammet og nærmere opplysninger om SAFA-

prosessen som er innført for kontinuerlig forbedring. 

24) I brev av 29. oktober 2015, som en oppfølging av det faglige samrådet, gjentok Kommisjonen en rekke meldinger til 

DGCA India, blant annet at indiske luftfartsselskapers virksomhet innenfor rammen av SAFA-programmet bør 

overvåkes grundigere. Kommisjonen påpekte dessuten overfor Air India at framskritt i styringen av SAFA-prosessen må 
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vises gjennom selskapets resultater innenfor rammen av SAFA-programmet. Både DGCA India og Air India ble gjort 

oppmerksomme på det ansvaret EASA har i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(1) (del TCO) for å 

foreta sikkerhetsvurderinger av tredjestatsoperatører, og at resultatene innenfor rammen av SAFA-programmet er en av 

de viktigste faktorene EASA tar hensyn til i disse vurderingene. 

25) Kommisjonen merket seg opplysningene fra DGCA India og Air India. Det ble vurdert slik at det i dette tilfellet ikke er 

behov for forbud eller driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er sertifisert i India, men at ytterligere faglige 

samråd fortsatt er nødvendige for fortløpende å kunne drøfte sikkerhetsrelaterte spørsmål. 

26) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra India. 

27) Kommisjonen har til hensikt å fortsette sine offisielle samråd med DGCA India, etter bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

28) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

29) Samrådene med Indonesias vedkommende myndigheter, generaldirektoratet for sivil luftfart i Indonesia («DGCA 

Indonesia»), fortsetter med sikte på å overvåke DGCA Indonesias framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet 

med alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, bringes i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Etter ICAOs tilsyn i mai 2014 ferdigstilte DGCA Indonesia sin plan for korrigerende tiltak, og er i ferd med å fullføre de 

korrigerende tiltakene. På anmodning fra DGCA Indonesia ble det 29. oktober avholdt et fagmøte mellom 

Kommisjonen, EASA, visse medlemsstater og DGCA Indonesia, samt luftfartsselskapene Citilink, Lion Air og Batik 

Air. På dette møtet kom det fram at nødvendige korrigerende tiltak for å utbedre manglene påpekt i tidligere tilsyn er 

under utarbeiding, men at disse tiltakene er på forskjellige stadier i gjennomføringen. Den største svakheten som ble 

påvist, gjaldt gjennomføringen av inspeksjoner av luftfartsselskaper og luftfartøyer. Framgangsmåtene for hvordan dette 

arbeidet skal gjøres, er innført, men de følges ikke alltid i praksis. Antallet merknader ved inspeksjoner er fortsatt lavt, 

og rapportering av resultatene til de selskapene som kontrolleres, foregår ikke alltid etter gjeldende framgangsmåter. 

Egnede framgangsmåter for oppfølging av merknadene mangler, den faktiske oppfølgingen av merknader er fortsatt 

svak og fristene verken overholdes eller håndheves konsekvent. DGCA Indonesia må håndtere omlag 59 AOC-er, og en 

rekke av disse luftfartsselskapene er i meget rask vekst. Det er viktig at DGCA Indonesia holder tritt med denne 

utviklingen. 

30) Luftfartsselskapet Citilink ga en redegjørelse om selskapets utvikling og styringen av sikkerheten i selskapet. Selskapets 

vekst fortsetter med om lag åtte nye luftfartøyer hvert år, mens systemene og prosedyrene gradvis synes å stabiliseres. 

Analysen av flygedata er forbedret, og selskapet er klar over driftsmessige risikoer. Sikkerhetsstyringssystemet er 

opprettet, men må videreutvikles, også når det gjelder den lave rapporteringsfrekvensen for hendelser og tilfeller. 

(31) Lion Air og Batik Air ga en felles redegjørelse, ettersom begge er medlem av Lion Air Group. Disse to luftfartssel-

skapene er fortsatt i betydelig vekst, og hver av dem skal etter planen få omlag ti nye luftfartøyer i 2016 og et 

tilsvarende antall de påfølgende årene. De største utfordringene for disse luftfartsselskapene er ansettelse og opplæring 

av nok personell på alle områder. Begge luftfartsselskapene framla planer for opplæringen av flygebesetninger og for 

ansettelse og opplæring av annet personell. Minstekravene til kvalifikasjoner for nyansatte flygere og kravene til å bli 

forfremmet til kaptein hos Lion Air er relativt lave i forhold til de ofte utfordrende arbeidsforholdene. Følgelig, og på 

grunn av luftfartsselskapets hurtige vekst, er det et høyt antall relativt uerfarne flygere hos Lion Air. Dette kan være 

forbundet med det høye antallet ustabiliserte innflyginger og en stor risiko for hendelser ved landing (harde landinger 

eller utforkjøringer fra rullebanen). Et eksempel på dette er utforkjøringen fra rullebanen som luftfartsselskapet Batik 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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Air opplevde 6. november 2015. Når det gjelder akkurat denne hendelsen, har DGCA Indonesia og luftfartsselskapet 

Batik Air truffet umiddelbare tiltak for å kunne undersøke hendelsen på en egnet måte og treffe risikoreduserende tiltak. 

Flygedataovervåkingssystemet er dessuten blitt forbedret, noe som gir meningsfulle resultater og forbedrer sikkerheten. 

Sikkerhetsstyringssystemet ser ut til å være velutviklet, og i det siste har også rapporteringen av hendelser og tilfeller 

begynt å bli bedre, selv om den faktiske gjennomføringen og kartleggingen av risikoer må modnes ytterligere. Det 

framgår av møtet at risikoene for Lion Air og Batik Air, er den raske veksten og de relativt uerfarne flygebesetningene. 

32) DGCA Indonesia ble invitert til en høring i Flysikkerhetskomiteen 25. november 2015. DGCA Indonesia gjentok 

punktene som ble presentert på fagmøtet 29. oktober 2015. Disse omfattet programmet for kontinuerlig overvåking og 

systemet for styring av merknader. Det ble framlagt resultater fra overvåkingen av de fire indonesiske luftfartssel-

skapene som for tiden er unntatt fra det generelle forbudet som indonesiske luftfartsselskaper er pålagt, samt av de tre 

luftfartsselskapene som var til stede under høringen. DGCA Indonesia redegjorde dessuten for utviklingen av sik-

kerhetsstyringsprogrammet. DGCA Indonesia inviterte Kommisjonen til et kontrollbesøk på stedet. Et slikt besøk vil gi 

mulighet til å gjennomgå framdriften og avgjøre i hvilken grad internasjonale sikkerhetsstandarder overholdes hos 

tilsynsmyndigheten og luftfartsselskapene. 

33) Luftfartsselskapene Citilink, Lion Air og Batik Air ga redegjørelser om sin utvikling og gjennomføring av sikkerhets-

styringen, som hovedsakelig var i samsvar med deres redegjørelse på fagmøtet 29. oktober. 

34) I et brev av 22. oktober 2015 underrettet DGCA Indonesia Kommisjonen om at to nye luftfartsselskaper var blitt 

sertifisert siden forrige oppdatering, nemlig AOC nr. 135-054, som er utstedt til Alda Trans Papua, og AOC nr. 135-059 

som er utstedt til Weststar Aviation Indonesia. DGCA Indonesia framla imidlertid ikke dokumentasjon på at 

sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I nevnte brev 

underrettet DGCA Indonesia Kommisjonen om at AOC-et til luftfartsselskapene Pacific Royale Airways (AOC nr. 121-

045), Air Maleo (AOC nr. 121-041, bare innenlands fraktvirksomhet), Manunggal Air Service (AOC nr. 121-020), 

Nusantara Buana Air (AOC nr. 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC nr. 135-006) og Asconusa Air Transport 

(AOC nr. 135-022) er tilbakekalt. 

35) Til tross for at det er gjort framskritt siden ICAO-tilsynet i mai 2014, og også siden fagmøtet i oktober, er en kontroll av 

forbedringene en forutsetning for å gjenskape den tilliten til sikkerheten som kreves for å kunne vurdere å lempe 

ytterligere på driftsforbudet for indonesiske luftfartsselskaper. Et EU-besøk med vurdering på stedet skal derfor or-

ganiseres i 2016 for å innhente nødvendige opplysninger. For øyeblikket er det imidlertid ikke nok dokumentasjon som 

støtter en beslutning om ytterligere lemping på driftsforbudet for luftfartsselskaper fra Indonesia, herunder Citilink, Lion 

Air og Batik Air. 

36) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp Alda Trans Papua 

og Weststar Aviation i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, 

Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas og Asconusa Air Transport bør fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Iran 

37) Luftfartsselskapet Iran Air, sertifisert av organisasjonen for sivil luftfart i Den islamske republikk Iran («CAOIRI»), ble 

oppført på listen i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 30. mars 2010. Etter et besøk med vurdering på stedet ble 

driftsbegrensningene for Iran Airs flåte ytterligere spesifisert 5. juli 2010. 

38) Iran Air har gitt Kommisjonen opplysninger om sin nåværende flåte, underbygd av relevant dokumentasjon. Det anmo-

det om at alle luftfartøyer av typen A320 unntas fra driftsbegrensningene, slik at Iran Air også skal kunne bruke sitt 

nyere luftfartøy av typen A320 i Unionen. Ifølge opplysningene fra Iran Air er gjennomsnittsalderen til Iran Airs A320-

flåte lavere enn gjennomsnittsalderen til luftfartøyene som har driftstillatelse i Unionen. Iran Air hevder dessuten at luft-

fartøyene kan flys på en pålitelig måte. Ettersom det ikke har vært mulig å kontrollere den framlagte dokumentasjonen, 

kan Kommisjonen på grunnlag av de opplysninger den nå har til rådighet, ikke tilføye et nytt luftfartøy på listen over 

luftfartøyer som Iran Air kan bruke i Unionen.  
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39) Ifølge Iran Airs AOC har antallet luftfartøyer av den typen som har driftstillatelse i Unionen, sunket. Listen over 

unntatte luftfartøyer i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

40) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres for å gjengi Iran Airs aktuelle 

luftfartøyflåte i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Irak 

41) EASA skrev til den sivile luftfartsmyndigheten i Irak («ICAA») ved fire anledninger fra 13. juni 2014 til 16. mars 2015 

om sikkerhetsproblemer i forbindelse med Iraqi Airways' resultater innenfor rammen av SAFA-programmet. Når det 

gjelder disse problemene, viser SAFA-opplysningene at det mangler en tilstrekkelig årsaksanalyse fra Iraqi Airways' 

side. 

42) Iraqi Airways søkte EASA om godkjenning som tredjestatsoperatør («TCO») 20. august 2014. EASA vurderte Iraqi 

Airways' TCO-søknad i samsvar med kravene i Del TCO. 

43) I sikkerhetsvurderingen av Iraqi Airways i forbindelse med godkjenningen som tredjestatsoperatør uttrykte EASA sin 

bekymring for Iraqi Airways' manglende evne til å løse påpekte sikkerhetsproblemer og til å framlegge tilhørende 

sikkerhetsopplysninger i tide. EASA konkluderte derfor med at en ytterligere vurdering ikke ville føre til utstedelse av 

en godkjenning til Iraqi Airways og at selskapet derfor ikke oppfyller de gjeldende kravene i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 452/2014. Den 16. juli 2015 avviste dermed EASA Iraqi Airways' TCO-søknad av de klare sikkerhetsmessige 

årsakene beskrevet ovenfor. 

44) Den 28. september 2015 skrev Kommisjonen til ICAA. Brevet innledet de offisielle samrådene med myndighetene med 

ansvar for tilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i Irak, etter bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006. I dette brevet forklarte Kommisjonen at grunnlaget for å innlede disse 

offisielle samrådene var knyttet til Iraqi Airways' sikkerhetsnivå innenfor rammen av SAFA-programmet samt EASAs 

negative beslutning med hensyn til Iraqi Airways' søknad om godkjenning som tredjestatsoperatør. 

45) Den 27. oktober 2015 skrev Kommisjonen til ICAA og Iraqi Airways for å underrette begge parter om at Iraqi Airways' 

sak var satt på dagsorden for møtet i sikkerhetskomiteen 24.–26. november 2015, og at både ICAA og Iraqi Airways 

ville få muligheten til å bli hørt i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

46) Den 3. november 2015 ble det avholdt en videokonferanse mellom Kommisjonen, EASA, medlemsstatene og repre-

sentanter fra både ICAA og Iraqi Airways. I denne videokonferansen framla ICAA en oversikt over sine oppgaver, 

herunder de grunnleggende prinsippene for sikkerhetstilsynet. Andre opplysninger fra ICAA omfattet en oversikt over 

tilsynet med Iraqi Airways samt hvordan ICAA følger opp opplysninger i forbindelse med SAFA-programmet. Iraqi 

Airways' redegjørelse under videokonferansen inneholdt blant annet en meget generell oversikt over opplysninger om 

selskapets sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem og andre sikkerhetsrelaterte prosesser. 

47) ICAA og Iraqi Airways ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 25. november 2015. ICAA opplyste blant annet at det har 

tilsynsansvar for sju AOC-innehavere, herunder Iraqi Airways. ICAA ga dessuten en oppsummering av planlagte tiltak 

for å styrke sin kapasitet. EASA framla opplysninger om sikkerhetsproblemene som lå til grunn for den negative TCO-

beslutningen. 

48) Iraqi Airways redegjorde for ulike elementer, herunder opplysninger om sin SAFA-analyse og oppfølgingen av den. 

Redegjørelsen ga ikke tilstrekkelig dokumentasjon om hvordan Iraqi Airways' sikkerhets- og kvalitetssystem fungerer. 

Opplysningene fra Iraqi Airways var ikke tilstrekkelige til fullstendig å løse sikkerhetsproblemene som lå til grunn for 

EASAs beslutning om å avslå Iraqi Airways' søknad om TCO-godkjenning. 

49) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felless-

kapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfartsselskapet 

Iraqi Airways i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  
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50) Ettersom denne oppføringen er en direkte følge av EASAs negative beslutning om TCO-godkjenning, har Kommisjonen 

til hensikt å revurdere oppføringen dersom og når EASA underretter Kommisjonen om at vilkårene for at EASA kan 

treffe en positiv beslutning i henhold til Del TCO er oppfylt når det gjelder Iraqi Airways. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

51) Siden juli 2009 er alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, unntatt ett, underlagt fullt driftsforbud, 

hovedsakelig fordi myndigheten med ansvar for tilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan (komiteen 

for sivil luftfart i Kasakhstan («CAC»)), har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende interna-

sjonale sikkerhetsstandarder. Et delvis unntak ble gjort for luftfartsselskapet Air Astana. Air Astana ble oppført i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, og fikk tillatelse til å fly til Unionen med en del av sin flåte, begrenset til det 

antallet flyginger det hadde på det tidspunktet. 

52) I 2014, som følge av forbedrede SAFA-resultater, fikk Air Astana tillatelse til å øke antallet flyginger til Unionen, men 

bare med den typen luftfartøy som det har hatt tillatelse til å foreta flyginger med til Unionen siden 2009. 

53) Air Astana ble sertifisert på nytt av CAC i april 2015 og innenfor rammen av IATAs driftssikkerhetstilsyn i mai 2015. 

Luftfartsselskapet gir Kommisjonen regelmessige ajourførte opplysninger om sine luftfartoperasjoner og sin 

opplærings- og vedlikeholdsvirksomhet. Tilsynet med Air Astana som EASA foretok i oktober 2015 innenfor rammen 

av Del TCO, viste ingen manglende overholdelse av internasjonale standarder. Det ble vurdert at Air Astana var godt 

bemannet og effektivt forvaltet av en kompetent internasjonal ledergruppe sammen med lokalt personell. Organisa-

sjonen har utviklet en sterk og pålitelig sikkerhetskultur. EASA tilsynsgruppe anbefalte derfor at Air Astana skulle 

tildeles en TCO-godkjenning uten merknader. 

54) Med henblikk på å framlegge ajourførte opplysninger om sikkerhetstilsynsvirksomheten i Kasakhstan ble CAC invitert 

til å bli hørt på møtet i Flysikkerhetskomiteen 24. november 2015. CAC anga at en rekke tiltak er under utarbeiding for 

å utbedre manglene som ICAO påpekte under det samordnede valideringsbesøket i 2014, herunder de alvorlige 

sikkerhetsproblemene innenfor luftfartsoperasjoner. Tiltakene omfatter opprettelse av et opplæringsprogram for 

flysikkerhetsinspektører og forbedring av framgangsmåtene for sertifisering av luftfartsselskaper og for utstedelse av 

særlige godkjenninger. Når det gjelder de alvorlige sikkerhetsproblemene, opplyste CAC at disse ikke ventes løst før 

tidligst i slutten av 2015. I november 2015 undertegnet vedkommende myndigheter i Kasakhstan dessuten en 

programerklæring med en leverandør av rådgivningstjenester, med henblikk på å forbedre den faktiske gjennomføringen 

av gjeldende sikkerhetsstandarder i Kasakhstan. CAC opplyste dessuten at totalt 12 luftfartsselskaper under deres tilsyn 

fikk fornyet sertifisering i 2015, og at fem AOC-er ble tilbakekalt. Selv om dette er en positiv utvikling, er det fortsatt 

betydelig usikkerhet forbundet med graden av samsvar med framgangsmåtene for sertifisering og godkjenning av 

luftfartsselskaper, samt effektiviteten i de lovgivningsmessige tiltakene som er gjennomført for å løse de alvorlige 

sikkerhetsproblemene. 

55) Air Astana ble også invitert til å bli hørt på møtet i Flysikkerhetskomiteen 24. november 2015. Air Astana framla 

dokumentasjon på at selskapet har innført en stabil og effektiv sikkerhetsstyringsprosess for å håndtere sikkerhets-

risikoer, utføre årsaksanalyse og fremme en sikkerhetskultur innenfor for selskapets organisasjon. Luftfartsselskapet har 

vist evne til å forvalte endringer innenfor virkeområdet for og omfanget av sin virksomhet på en sikker og effektiv måte. 

Dessuten har Air Astana sikret at tilsynet med flåten utføres i samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhets-

standarder. 

56) Luftfartsselskapet SCAT JSC, som er sertifisert i Kasakhstan, ble på anmodning hørt av Flysikkerhetskomiteen 

24. november 2015. Luftfartsselskapet har fullført en IOSA-sertifisering med vellykket resultat. Ifølge opplysningene 

framlagt av SCAT JSC er flere av selskapets luftfartøyer av typen Boeing B-737 og B-757 registrert i Litauen. Selv om 

Kommisjonen anerkjenner de framskritt som SCAT JSC har gjort, har luftfartsselskapet ikke framlagt dokumentasjon på 

at dets flyginger og sikring av luftfartøyenes kontinuerlige luftdyktighet og vedlikehold foretas i samsvar med gjeldende 

sikkerhetsstandarder. 

57) På grunnlag av de opplysningene Kommisjonen har til rådighet, inkludert dem som ble framlagt under høringen 

24. november 2015, er konklusjonen at reformen av regelverket innenfor sivil luftfart i Kasakhstan langsomt går 

framover. Som bevis på at det er gjort mer omfattende framskritt, bør imidlertid de gjenværende alvorlige sikkerhetspro-

blemene innenfor luftfartsoperasjoner løses før en betydelig lemping på de begrensningene som for øyeblikket gjelder 

for luftfartsselskaper under CACs tilsyn, unntatt Air Astana, kan vurderes.  
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58) På grunnlag av de opplysningene Kommisjonen har til rådighet, de positive resultatene fra TCO-tilsynet med Air Astana 

og selskapets forklaringer under høringen i Flysikkerhetskomiteen, anses det at vilkårene for å opprettholde et delvis 

driftsforbud for Air Astana ikke lenger er oppfylt. 

59) Når det gjelder SCAT JSC, har Kommisjonen til hensikt å undersøke denne saken ytterligere for å sikre at en eventuell 

framtidig lemping på driftsforbudet for SCAT JSC ikke vil innebære noen sikkerhetsrisiko for flyginger til Unionen. 

60) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Air Astana fra 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

61) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Astanas luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Libanon 

62) Samråd med vedkommende myndigheter i Libanon, den sivile luftfartsmyndigheten i Libanon («CAA Libanon»), 

fortsetter med det mål å bekrefte at Libanon gjennomfører planen for korrigerende tiltak som ble utarbeidet som svar på 

merknadene og de alvorlige sikkerhetsproblemene avdekket ved det samordnede valideringsbesøket i desember 2012. 

63) Den 4. november 2015 deltok representanter fra CAA Libanon og luftfartsselskapene Middle East Airlines og Wings of 

Lebanon på et fagmøte i Brussel med Kommisjonen og EASA, for å gi ajourførte opplysninger om de framskritt CAA 

Libanon har gjort, hovedsakelig om utbedringen av de alvorlige sikkerhetsproblemene, om opprettelsen av en sivil 

luftfartsmyndighet og om skillet av sikkerhetstilsynet fra tjenesteytingen, som for øyeblikket begge organiseres innenfor 

CAA Libanon. 

64) CAA Libanon har framlagt tilleggsopplysninger for ICAO om de alvorlige sikkerhetsproblemene, og redegjorde for 

disse opplysningene på fagmøtet. CAA Libanon oppfordret nylig ICAO til å kontrollere de korrigerende tiltakene, men 

dette er ennå ikke gjort. Det ble nevnt at flysikkerhetsdirektoratet, som har ansvar for sertifisering av og tilsyn med 

luftfartsselskaper, har en mer selvstendig stilling innenfor CAA Libanon, selv om dette ikke ble underbygd av tydelig 

dokumentasjon på fagmøtet. 

65) Luftfartsselskapet Middle East Airlines redegjorde for sin virksomhet og sikkerhetsstyring, og luftfartsselskapet syntes å 

ha kontroll på sine prosedyrer innenfor sikkerhetskritiske områder som luftfartsoperasjoner, opplæring av besetning, 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet og kvalitets- og sikkerhetsstyring. EASA framla opplysninger om det faktum at et 

nylig møte med Middle East Airlines i forbindelse med dets søknad om en TCO-godkjenning hadde gitt positive 

resultater. Luftfartsselskapet organiserer regelmessige tilsyn utført av tredjemann for å bøte på manglende 

sikkerhetstilsyn fra egen myndighets side og for å forbedre gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder 

ytterligere. 

66) Luftfartsselskapet Wings of Lebanon redegjorde for sin virksomhet med bare ett luftfartøy og de sikkerhetsprosedyrene 

det har innført. De viktigste stillingsinnehaverne i dette luftfartsselskapet ble nylig erstattet, noe som førte til en 

forbedring av luftfartsselskapets driftsprosedyrer og et godt utgangspunkt for utviklingen av et sikkerhetsstyringssystem. 

67) De gradvise forbedringene av sikkerhetstilsynsordningen kombinert med de risikoreduserende tiltakene som Middle 

East Airlines har truffet, samt de sikkerhetsopplysningene som foreligger, berettiger på nåværende tidspunkt ikke en 

beslutning om å pålegge et forbud eller driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er sertifisert i Libanon. For å 

overvåke situasjonen nøye må imidlertid samrådene med libanesiske myndigheter fortsette i samsvar med artikkel 3  

nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

68) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, 

ved å føre opp luftfartsselskaper fra Libanon.  
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69) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

70) Kommisjonen har fortsatt samrådene med den sivile luftfartsmyndigheten på Madagaskar, Aviation Civile de 

Madagascar («ACM»). På anmodning fra ACM ble det avholdt et møte i Brussel 2. oktober 2015 mellom 

Kommisjonen, EASA og en medlemsstat på den ene siden og ACM og deres luftfartsselskap Air Madagascar på den 

andre siden. 

71) På dette møtet framla ACM og Air Madagascar opplysninger om framskrittene som organisasjonene har gjort med 

hensyn til deres respektive handlingsplaner for korrigerende og forebyggende tiltak, som er iverksatt for å utbedre 

sikkerhetsmanglene omhandlet i betraktning 66–74 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011. Både ACM og Air 

Madagascar mener at disse sikkerhetsmanglene er tilstrekkelig utbedret; ACM anmodet om en ny vurdering av 

driftsbegrensningene som er pålagt Air Madagascar. 

72) Kommisjonen merket seg framskrittene som ACM har rapportert i utbedringen av manglene som ICAO avdekket og 

opplysningene framlagt av ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar om deres respektive handlingsplaner for 

korrigerende og forebyggende tiltak. Selv om de framskritt som ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar har gjort bør 

anerkjennes, og til tross for at det ventes ytterligere framskritt, er imidlertid vilkårene for å lempe på det eksisterende 

delvise forbudet som er påført Air Madagascar, ikke oppfylt. Det er fortsatt nødvendig å kontrollere den faktiske 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. ACM må konsolidere sin erfaring med hensyn til de nye 

prosedyrene den har innført. Et EU-besøk på Madagaskar med vurdering på stedet kan overveies for første kvartal 2016. 

Dessuten er det for tiden ikke nok dokumentasjon som støtter en lemping på driftsbegrensningene som er pålagt 

luftfartsselskaper fra Madagaskar. 

73) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Madagaskar. 

Luftfartsselskaper fr a Mosambik 

74) På bakgrunn av EUs vurderingsbesøk i april 2015 kunne Kommisjonen konkludere med at selv om vedkommende sivile 

luftfartsmyndigheter i Mosambik, Instituto de Aviação Civil de Moçambique («IACM»), hadde gjort betydelige 

framskritt i gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, gjensto vesentlige mangler i Mosambiks 

sikkerhetstilsynsordning. Det ble derfor besluttet at Kommisjonen, med støtte fra EASA, skulle yte faglig bistand til 

IACM med sikte på å bidra til å utbedre gjenstående mangler og avslutte den interne kapasitetsoppbyggingen som er 

nødvendig for å nå den påkrevde bærekraften. 

75) Et langvarig faglig bistandsprosjekt ble påbegynt 12. oktober 2015, og vil løpe fram til begynnelsen av juni 2016. Den 

første fasen av prosjektet har gitt noen innledende resultater. En grundig gjennomgang av den rettslige rammen og 

gjeldende luftfartsregler har ført til påvisning av rettelser og forbedringer for senere vedtakelse. Det vurderes nå om 

prinsippene og strukturen i en rekke EU-rettsakter om sivil luftfart skal tilpasses særtrekkene ved Mosambiks 

luftfartssystem. Det pågår en målrettet innsats for systematisk å utbedre alle de utestående merknadene i ICAO USOAP-

protokollen, med sikte på å betydelig forbedre den faktiske gjennomføringsgraden. Det ble holdt samråd med alle de 

eksisterende luftfartsselskapene, og det ble foretatt en gjennomgåelse av deres sertifiseringsstatus. En rekke 

samarbeidsprotokoller overveies for å styrke noen av IACMs mest sårbare områder. Identifiseringen av alle IACMs 

interne prosedyrer og framgangsmåter som krever en omfattende revisjon, er igangsatt. 

76) Et kortvarig faglig bistandsprosjekt ble påbegynt 14. september 2015 og avsluttet 13. november 2015. Prosjektet besto 

av opplæring på arbeidsplassen og veiledning om sertifisering og overvåking av flyplasser, med særlig fokus på den nye 

Nacala internasjonale lufthavn og den eksisterende Beira internasjonale lufthavn. 

77) IACMs evne til å føre tilsyn med sivil luftfartsvirksomhet i Mosambik er imidlertid på dette tidspunktet ennå ikke på et 

tilstrekkelig høyt nivå i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig 

dokumentasjon som berettiger en beslutning om å lempe på driftsforbudet som er pålagt alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Mosambik.  
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78) Ifølge en liste framlagt av IACM 5. november 2015 er tre nye luftfartsselskaper sertifisert i Mosambik, nemlig 

Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) og Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC 

MOZ-19). IACM var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse 

luftfartsselskapene sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Gjennom den samme listen underrettet 

IACM Kommisjonen om at AOC-ene til luftfartsselskapene Aero-Serviços Sarl (AOC MOZ-08), Emílio Air Charter 

Lda (AOC MOZ-05) og Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13), tidligere midlertidig tilbakekalt under prosessen med 

fornyet sertifisering, nå var tilbakekalt fordi de ikke hadde fullført prosessen. 

79) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres for å føre opp 

luftfartsselskapene Ambassador Lda, Everett Aviation Lda og Inaer Aviation Mozambique Lda. i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006 og for å fjerne luftfartsselskapene Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda og Unique 

Air Charter Lda fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

80) Kommisjonen har fortsatt samrådene med vedkommende sivil luftfartsmyndighet i Nepal («CAAN») for å fastsette 

CAANS evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende internasjonale sikkerhetsstandardene i tilstrekkelig grad. 

81) Kommisjonen og EASA besøkte CAAN fra 5. til 9. oktober 2015. Formålet med besøket var at EASA skulle yte faglig 

bistand i form av en vurdering av de framskritt CAAN har gjort når det gjelder resultatene fra ICAO-tilsynet, og 

gjennomgå planen slik at den inneholder anbefalinger om hvordan de gjenværende manglene kan utbedres. 

Kommisjonen deltok på dette besøket på stedet for å revidere de framskrittene CAAN har gjort med hensyn til de 

manglene som førte til at nepalske luftfartsselskaper ble pålagt forbud i desember 2013. 

82) Besøket på stedet bekreftet at CAAN har gjort framskritt i gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Ifølge ICAO tar handlingsplanen for korrigerende tiltak som CAAN har laget utkast til, fullt ut høyde for de påviste 

manglene, herunder de manglene som førte til de alvorlige sikkerhetsproblemene som ICAO påpekte. Gjennomføringen 

av tiltakene kunne imidlertid ikke kontrolleres under besøket på stedet. De alvorlige sikkerhetsproblemene knyttet til 

luftfartsoperasjoner er fortsatt til stede. CAAN planlegger et besøk fra ICAOs regionale sikkerhetskontor i desember 

2015, for å foreta en innledende vurdering av gjennomføringen av de korrigerende tiltakene, med sikte på et mulig 

samordnet valideringsbesøk i første kvartal 2016. Under dette samordnede valideringsbesøket skal den faktiske 

gjennomføringen av de korrigerende tiltakene kontrolleres av ICAO. CAAN anvender et regelmessig tilsynsprogram på 

alle luftfartsselskaper og andre tjenesteytere den fører tilsyn med. Kontrollprogrammet må imidlertid videreutvikles. 

83) På et møte med Nepals minister for turisme, kultur og sivil luftfart ble det understreket at CAAN må ha full myndighet 

til å fungere uavhengig av det politiske nivået i sine sikkerhetsrelaterte oppgaver, og være tilstrekkelig bemannet med 

kvalifisert personell for at luftfartstilsynet i Nepal skal kunne forbedres. Ministeren informerte om at ytterligere 

endringer av den nepalske loven om sivil luft er under utarbeiding for å løse institusjonelle problemer og oppnå et 

sikkerhetstilsyn uavhengig av tjenesteytere, og at CAAN får full støtte når det gjelder utbedring av alle mangler. 

84) Den 7. og 8. oktober 2015 fikk luftfartsselskapene Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air og Nepal Airlines Corporation, 

registrert i Nepal, besøk av Kommisjonen og EASA for å foreta en gjennomgåelse av utviklingen siden det forrige 

besøket i februar 2014. Alle de fire luftfartsselskapene har fått fornyet sertifisering i samsvar med prosessen i fem faser, 

og CAAN fører regelmessige tilsyn. Utviklingen i sikkerhetsstyringssystemene og sikkerhetskulturen innenfor disse 

luftfartsselskapene er på ulike nivåer, og selv om noen av dem har kommet klart lenger enn andre, oppfyller for tiden 

ingen av luftfartsselskapene gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. 

85) CAAN framla dessuten opplysninger om at to nye luftfartsselskaper var blitt sertifisert. Saurya Airlines fikk utstedt et 

AOC med nummer 083/2014 den 13. november 2014 og Himalaya Airlines fikk utstedt et AOC med nummer 084/2015 

den 9. mars 2015. CAAN var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse 

luftfartsselskapene sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.  
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86) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp Saurya 

Airlines og Himalaya Airlines i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Filippinene 

87) Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har fulgt nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert 

i Filippinene og som har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken av visse filippinske 

luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

88) Før møtet i Flysikkerhetskomiteen framla den sivile luftfartsmyndigheten i Filippinene («CAAP») visse tekniske 

opplysninger for Kommisjonen om sitt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper i Filippinene. Ifølge de framlagte 

opplysningene er det for tiden 38 aktive AOC-innehavere i Filippinene. CAAPs ledergruppe som til nå har bidratt til 

positive forbedringer innenfor sivil luftfart i Filippinene, er fortsatt virksomme og forpliktet til sitt program for 

fortløpende forbedring. Opplysningene som CAAP framla og analysen av tilgjengelige opplysninger om ulykker og 

hendelser, gir ingen indikasjon på at det er urovekkende tendenser knyttet til luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Filippinene. 

(89) Philippine Airlines, Air Philippines’ Corporation og Cebu Pacific Air har alle nylig vært gjenstand for SAFA-

inspeksjoner på bakken. Ifølge rapportene er det ingen negative tendenser i forbindelse med disse SAFA-inspeksjonene 

på bakken. 

90) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Filippinene. 

91) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Filippinene faktisk overholder de internasjonale 

sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

92) Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har fortsatt å følge nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den russiske føderasjon og som har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken 

av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

93) Kommisjonen hadde 23. oktober 2015, med bistand fra EASA og en medlemsstat, møte med representanter for 

vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon («FATA»). Formålet med dette møtet var å gjennomgå sik-

kerhetsnivået hos russiske luftfartsselskaper på grunnlag av rapporter om SAFAs inspeksjoner på bakken i tidsrommet 

mellom 20. september 2014 og 19. oktober 2015, og identifisere saker som krever særlig oppmerksomhet. 

94) På dette møtet påpekte Kommisjonen mangelen på en grundig årsaksanalyse for enkelte operatører med to eller flere 

SAFA-merknader. FATA opplyste at mangler som påpekes under SAFA-kontrollene, analyseres regelmessig, og at 

virkningen av operatørenes korrigerende tiltak overvåkes kontinuerlig. FATA forpliktet seg til å følge opp disse sakene 

der manglende overholdelse ennå ikke var tilstrekkelig utbedret, og å gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om status 

for disse sakene. I tillegg framla FATA ajourførte opplysninger om de seneste tilfellene av midlertidig oppheving og 

tilbakekalling av AOC-ene til luftfartsselskaper under deres tilsyn. 

95) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger ble det konkludert med at det ikke var nødvendig med en høring i Fly-

sikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske 

føderasjon. Det var imidlertid enighet om at regelmessige ekspertmøter om sikkerhet mellom Kommisjonen og russiske 

myndigheter, minst én gang før hvert møte i Flysikkerhetskomiteen, skal fortsette.  



Nr. 84/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

96) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

97) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk overholder de 

internasjonale sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

98) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper fra Den russiske 

føderasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

99) Sudans sivile luftfartsmyndighet («SCAA») har holdt jevnlig kontakt med Kommisjonen, særlig med hensyn til 

vurderingen av luftfartsselskaper registrert i Sudan. SCAAs tilsynsvirksomhet har forbedret seg med hensyn til en rekke 

luftfartsselskaper. Selv om SCAA har bekreftet at det er villig til å motta et besøk med vurdering på stedet i oktober 

2015, anmodet den deretter om at besøket skulle utsettes til 2016, slik at SCAA og luftfartsselskapene skulle få mer tid 

til å gjennomføre internasjonale sikkerhetsstandarder. 

100) Det må imidlertid foretas et sikkerhetsvurderingsbesøk fra Unionens side for å fastslå om SCAA og luftfartsselskapene 

sertifisert i Sudan overholder internasjonale sikkerhetsstandarder. 

101) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Sudan. 

Luftfartsselskaper fra Taiwan 

102) Som følge av de to dødsulykkene som har inntruffet med luftfartsselskapet TransAsia Airways («TNA») de siste 

18 månedene, innledet Kommisjonen formelle samråd med den sivile luftfartsmyndigheten i Taiwan («CAA») etter 

bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006. CAA og luftfartsselskapet TNA ble 

i denne forbindelse invitert til et fagmøte med Kommisjonen og EASA i Brussel 19. oktober 2015 for å drøfte 

sikkerhetstilsynsordningen som CAA har innført, samt TNAs sikkerhetsnivå. 

103) På dette møtet meddelte CAA at dens sikkerhetstilsynsordning bygger på ICAOs standarder og anbefalt praksis, og 

forklarte, med henvisning ICAOs åtte kritiske punkter, hvordan den ivaretar sitt ansvar for sikkerhetstilsyn. CAA 

underrettet nærmere om de tiltak som er iverksatt etter hendelsene og ulykkene som luftfartsselskapet TNA har vært 

involvert i de to siste årene. I samsvar med Taiwans forskrifter har CAA dessuten begrenset antallet flyginger som 

luftfartsselskapet TNA kan foreta i en periode på ett år fra datoen for den andre ulykken. Til slutt understreket CAA sin 

hensikt om å gjennomføre ICAOs vedlegg 19, og kunngjorde at det vil bli foretatt en vurdering av sikkerhetsstyrings-

systemet til alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Taiwan, innen utgangen av 2017. 

104) På det samme møtet underrettet luftfartsselskapet TNA Kommisjonen om at det etter dødsulykkene i 2014 og 2015 har 

utarbeidet og gjennomført en handlingsplan for økt flysikkerhet på følgende områder: forbedring av foretakskulturen, 

videreutvikling av organisasjonen, gjennomføring av sikkerhetsstyringssystemet, opplæring og måling. Den rapporterte 

om at var gjort betydelige endringer av luftfartsselskapets organisasjon i løpet av 2015, herunder nye folk i luft-

fartsselskapets toppledelse, opprettelse av en avdeling for kvalitetssikring, nedsettelse av en flysikkerhetskomité for 

utforming og fremming av sikkerhetspolitikk samt fornyelse av flåten, slik at flåtens gjennomsnittsalder vil være fire år i 

2016. Det var også truffet særlige tiltak for å forbedre opplæringen av flygebesetninger. I tillegg til det tilsynet som 

føres av CAA, foretok ATR og Flight Safety Foundation vurderingsbesøk i 2015, med bistand fra Airbus og Bureau 

Veritas. Begge besøkene med vurdering på stedet førte til en rekke anbefalinger som ble håndtert gjennom en 

handlingsplan for korrigerende tiltak utarbeidet av luftfartsselskapet TNA.  
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105) På slutten av møtet konkluderte CAA ved å gjenta at alle aspekter ved luftfartssektoren i Taiwan er i samsvar med 

ICAOs fastsatte internasjonale standarder, og forpliktet seg til å fortsatt nøye overvåke sikkerhetsnivået til luftfartssel-

skapet TNA og gjennomføringen av planene for korrigerende og forebyggende tiltak. 

106) På grunnlag av de opplysningene Kommisjonen har til rådighet, ble det vurdert at CAA og luftfartsselskapet TNA ikke 

trenger å møte i Flysikkerhetskomiteen og at et driftsforbud for luftfartsselskaper fra Taiwan ikke er nødvendig. CAA 

og luftfartsselskapet TNA samtykket i ytterligere faglige samråd slik at Kommisjonen kan følge gjennomføringen av de 

respektive handlingsplanene for korrigerende og forebyggende tiltak og slik at sikkerhetsrelaterte spørsmål kan drøftes 

fortløpende. 

107) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Taiwan. 

108) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Taiwan, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

109) Ved brev av 14. oktober 2015 framla den sivile luftfartsmyndigheten i Thailand («CAA Thailand») for Kommisjonen 

opplysninger om framdriften i gjennomføringen av korrigerende tiltak for å løse de alvorlige sikkerhetsproblemene og 

utbedre andre mangler som ICAO og De forente staters føderale luftfartsmyndighet har påpekt. Det ble påpekt at 

thailandske myndigheter bare på noen måneder har klart å omorganisere det tidligere direktoratet for sivil luftfart til en 

selvstyrt sivil luftfartsmyndighet i Thailand. CAA Thailand har ansatt nye tekniske spesialister og ytterligere 

kontrollpersonell, og er i gang med å styrke sin arbeidsstyrke ytterligere. 

110) Fra 9. til 12. november 2015 gjennomførte EASA et besøk i Thailand, blant annet hos CAA Thailand, for å gjennomgå 

de manglene som ICAO hadde påpekt, på bakgrunn av TCO-søknader fra to thailandske luftfartsselskaper. EASAs 

observasjoner er i samsvar med ICAOs merknader. EASA møtte en relativt svak og overbelastet CAA Thailand, men la 

også merke til en positiv utvikling. Ytterligere utvikling krever politisk støtte og en tilstrekkelig og realistisk tidsramme 

til å gjennomføre de korrigerende tiltakene på en varig måte. 

111) På anmodning fra thailandske myndigheter ble det avholdt et fagmøte 23. november 2015, der Kommisjonen, EASA, 

høytstående tjenestemenn fra thailandske myndigheter, tjenestemenn fra CAA Thailand og representanter fra 

luftfartsselskapet Thai Airways International deltok. Opplysningene som ble framlagt på møtet om forbedringene av det 

sivile luftfartssystemet i Thailand, ble også ansett for å være av betydning for Flysikkerhetskomiteen. 

112) Den thailandske delegasjonen ble derfor invitert til en høring i Flysikkerhetskomiteen 25. november. CAA Thailand 

redegjorde for de organisatoriske forbedringene og handlingsplanene på kort, mellomlang og lang sikt som bør utbedre 

manglene som ICAO har påpekt og løse de alvorlige sikkerhetsproblemene. Når det gjelder tidsperspektivet, forklarte 

CAA Thailand at den vurderte det som viktigere å levere et luftfartssikkerhetssystem av høy kvalitet enn å fastsette 

frister som det ville være urealistisk å holde. CAA Thailand akter å gjennomføre europeiske flysikkerhetsregler, og er i 

ferd med å inngå avtaler med EASA og andre europeiske partnere om støtte til dette. Thai Airways redegjorde for 

luftfartsselskapets utvikling og gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og sikkerhetsstyring i sin 

virksomhet. 

113) Selv om den effektive gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder er på et lavt nivå, slik det framgår av 

resultatene fra ICAO-tilsynet i februar 2015, viser myndighetene og CAA i Thailand et tydelig engasjement for å 

forbedre sikkerhetstilsynsordningen i Thailand, og har framlagt dokumentasjon på at det allerede er gjort relevante 
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framskritt på kort tid. De tilgjengelige sikkerhetsopplysningene om luftfartsselskaper fra Thailand gir dessuten ikke 

grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller driftsbegrensninger. For å overvåke situasjonen nøye må 

samrådene med myndighetene fra Thailand fortsette, i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

114) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

115) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

116) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

117) Den 4. september 2015 ga Zambias sivile luftfartsmyndighet («ZCAA») Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

arbeidet knyttet til Zambias sikkerhetshandlingsplan. Denne ajourføringen viser at gode framskritt er gjort. Visse tiltak 

er imidlertid fortsatt i en avsluttende fase og er ikke gjennomført fullt ut. Etter felles overenskomst mellom 

Kommisjonen og ZCAA ble det besluttet å utsette et EU-besøk med vurdering på stedet til tidlig i 2016. 

118) ZCAA forventes å fortsette å arbeide med gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Kommisjonen har til 

hensikt å foreta ytterligere forberedelser til et besøk med vurdering på stedet tidlig i 2016, for å kontrollere 

gjennomføringen av disse standardene i Zambia. 

119) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

120) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres — 

121) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne forordning. 

2)  Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 10. desember 2015. 

 For Kommisjonen, 

 på vegne av presidenten, 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2015, s. 82–96.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/23/EU 

av 26. februar 2014 

om tildeling av konsesjonskontrakter(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62 og 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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Mangelen på klare regler på unionsplan for tildeling av 

konsesjonskontrakter fører til rettslig usikkerhet og 

hindringer for fri tjenesteyting og skaper vridninger i det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 

av 16.11.2017, s. 53. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 84. 

(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 49. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. januar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. februar 2014. 

indre markeds virkemåte. Som følge av dette fratas mar-

kedsdeltakerne, særlig små og mellomstore bedrifter 

(«SMB-er»), sine rettigheter i det indre marked og går 

glipp av viktige forretningsmuligheter, mens de 

offentlige myndighetene kanskje ikke finner fram til den 

beste måten å bruke offentlige midler på slik at 

unionsborgerne drar nytte av kvalitetstjenester til best 

mulig pris. En passende, avbalansert og fleksibel rettslig 

ramme for tildeling av konsesjoner vil kunne sikre 

effektiv og ikke-diskriminerende markedsadgang for 

alle Unionens markedsdeltakere samt rettssikkerhet og 

dermed fremme offentlige investeringer i infrastruktur 

og strategiske tjenester til borgerne. En slik rettslig 

ramme vil også gi markedsdeltakerne større retts-

sikkerhet og kan være et grunnlag og et redskap for å 

gjøre de internasjonale markedene for offentlige innkjøp 

mer åpne og styrke verdenshandelen. Det bør legges 

særlig vekt på å forbedre SMB-enes muligheter for å få 

adgang til konsesjonsmarkedene i hele Unionen. 

2)  Reglene i den rettslige rammen som får anvendelse på 

tildeling av konsesjonskontrakter, bør være klare og 

enkle. De bør på behørig måte gjenspeile konsesjonens 

særtrekk i forhold til offentlige kontrakter og bør ikke 

skape overdrevent byråkrati. 

3)  Offentlige innkjøp spiller en sentral rolle i Europa 2020-

strategien, fastsatt i kommisjonsmeldingen av  

3. mars 2010 med tittelen «Europe 2020 — A strategy 

for smart, sustainable and inclusive growth» («Europa 

2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst»), som ett av de markedsbaserte virkemidlene som 

skal brukes til å oppnå smart, bærekraftig og in-

kluderende vekst og samtidig sikre at offentlige midler 

brukes på en mest mulig effektiv måte. I den forbindelse 

utgjør konsesjonskontrakter viktige virkemidler i den 

langsiktige strukturelle utviklingen av infrastruktur og 

strategiske tjenester som bidrar til konkurranseut-

viklingen i det indre marked, gjør det mulig å dra nytte 

av sakkunnskap i privat sektor og medvirker til 

effektivitet og nyskaping.  

2018/EØS/84/54 
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4)  Tildelingen av offentlige bygge- og anleggskonsesjoner 

er for tiden underlagt grunnreglene i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/18/EF(1), mens tildelingen av 

tjenestekonsesjoner som er av interesse på tvers av 

landegrensene, er underlagt prinsippene i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte (TEUV), særlig prin-

sippene om fritt varebytte, etableringsadgang og adgang 

til å yte tjenester samt de prinsippene som er avledet av 

disse, for eksempel prinsippene om likebehandling, 

ikke-diskriminering, gjensidig anerkjennelse, forholds-

messighet og innsyn. Det er risiko for rettslig usikkerhet 

som følge av at nasjonale regelgivere tolker traktatens 

prinsipper på forskjellige måter, og for at det er store 

forskjeller mellom lovgivningen i de ulike medlems-

statene. Denne risikoen har omfattende rettspraksis ved 

Den europeiske unions domstol bekreftet, selv om den 

riktignok bare delvis har behandlet visse aspekter ved 

tildelingen av konsesjonskontrakter. 

 Det er nødvendig at prinsippene i TEUV anvendes på en 

ensartet måte i alle medlemsstatene, og at forskjellene i 

tolkningen av disse prinsippene fjernes på unionsplan, 

slik at de vedvarende vridningene i det indre marked 

fjernes. Dette vil også fremme en mer effektiv anven-

delse av offentlige midler, gjøre det lettere for SMB-er å 

oppnå lik adgang til og rettferdig deltakelse i tildelingen 

av konsesjonskontrakter, både på lokalt plan og på 

unionsplan, og bidra til at bærekraftige mål for den 

offentlige politikken nås. 

5)  I dette direktiv anerkjennes og bekreftes medlemssta-

tenes og de offentlige myndighetenes rett til å bestemme 

hvilke forvaltningsmessige virkemidler de mener er 

mest passende for bygge- og anleggsarbeider og tjen-

esteyting. Særlig bør dette direktiv ikke på noen måte 

påvirke medlemsstatenes og de offentlige myndighe-

tenes rett til å utføre bygge- og anleggsarbeider og yte 

tjenester direkte til offentligheten eller til å utkontrakte-

re dette arbeidet til tredjemann. Medlemsstatene eller de 

offentlige myndighetene bør fortsatt fritt kunne be-

stemme og fastsette egenskapene til tjenestene som skal 

ytes, herunder eventuelle vilkår for kvalitet eller pris på 

tjenestene, i samsvar med unionsretten, for å nå målene 

for den offentlige politikken. 

6)  Det bør bemerkes at medlemsstatene i samsvar med 

prinsippene i TEUV om likebehandling, ikke-dis-

kriminering, innsyn og fri bevegelighet for personer fritt 

kan bestemme at tjenesteytingen skal organiseres enten 

som tjenester av allmenn økonomisk betydning eller 

som ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse 

eller som en blanding av disse. Det bør også bemerkes 

at dette direktiv ikke berører nasjonale, regionale eller 

  

(1) 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). 

lokale myndigheters frihet til i samsvar med unions-

retten å definere tjenester av allmenn økonomisk betyd-

ning, tjenestenes omfang og egenskapene til tjenesten 

som skal ytes, herunder eventuelle vilkår for kvaliteten 

på tjenesten, for å nå målene for den offentlige 

politikken. Det bør heller ikke berøre nasjonale, 

regionale og lokale myndigheters myndighet til å yte, 

bestille og finansiere tjenester av allmenn økonomisk 

betydning i samsvar med artikkel 14 i TEUV og 

protokoll nr. 26 som er vedlagt TEUV og traktaten om 

Den europeiske union (TEU). Dessuten omhandler ikke 

dette direktiv finansieringen av tjenester av allmenn 

økonomisk betydning eller medlemsstatenes støtteord-

ninger, særlig på det sosiale området, i samsvar med 

Unionens konkurranseregler. Det er hensiktsmessig å 

presisere at ikke-økonomiske tjenester av allmenn 

interesse ikke bør omfattes av dette direktivs virke-

område. 

7)  Det er også hensiktsmessig å bemerke at dette direktiv 

ikke bør berøre medlemsstatenes trygdelovgivning. Det 

bør heller ikke medføre liberalisering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning som er forbeholdt 

offentlige eller private foretak, eller privatisering av 

offentlige foretak som yter tjenester. 

8)  For konsesjoner med eller over en viss verdi er det 

hensiktsmessig å fastsette en minste grad av samordning 

av nasjonale framgangsmåter ved tildeling av slike 

kontrakter på grunnlag av prinsippene i TEUV for å 

sikre at konsesjonene åpnes for konkurranse og at 

rettssikkerheten er tilstrekkelig. Disse bestemmelsene 

om samordning bør ikke gå lenger enn det som er 

nødvendig for å nå ovennevnte mål og for å sikre en viss 

grad av fleksibilitet. Medlemsstatene bør ha mulighet til 

å utfylle og videreutvikle disse bestemmelsene dersom 

de mener det er hensiktsmessig, særlig for bedre å sikre 

samsvar med prinsippene som er angitt ovenfor. 

9)  Det bør presiseres at grupper av markedsdeltakere, også 

når de har gått sammen i en form for midlertidig 

sammenslutning, kan delta i tildelingsprosesser uten at 

de må ha en bestemt juridisk form. I den grad det er 

nødvendig, for eksempel dersom det kreves soli-

daransvar, kan det stilles krav om en bestemt form 

dersom slike grupper tildeles konsesjonen. Det bør også 

presiseres at offentlige oppdragsgivere eller oppdrags-

givere bør kunne fastsette uttrykkelig hvordan grupper 

av markedsdeltakere skal oppfylle kravene til øko-

nomisk og finansiell evne eller kriteriene for teknisk og 

faglig dyktighet som kreves av markedsdeltakere som 

deltar på egen hånd. Dersom konsesjonskontrakten 

gjennomføres av en gruppe av markedsdeltakere, kan 

det være nødvendig å fastsette vilkår som den enkelte 

deltaker ikke pålegges. Slike vilkår, som bør begrunnes 

objektivt og være forholdsmessige, kan for eksempel 

omfatte krav om at det skal utpekes en felles repre-

sentant eller en hovedpartner i forbindelse med fram-

gangsmåten ved tildeling av konsesjonen, eller krav om 

opplysninger om gruppens sammensetning.  
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10)  Det bør også innføres visse bestemmelser om samord-

ning for tildeling av bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner innenfor energiforsyning, transport 

og posttjenester, med tanke på at nasjonale myndigheter 

kan påvirke atferden til foretak innenfor disse sektorene, 

og med hensyn til at markedene de opererer i er 

forholdsvis lukkede, fordi medlemsstatene har gitt 

særretter eller eneretter til å levere, stille til rådighet 

eller drive de nettene som brukes til de berørte 

tjenestene. 

11)  Konsesjoner er gjensidig bebyrdende kontrakter der én 

eller flere offentlige oppdragsgivere eller oppdrags-

givere overdrar utførelsen av bygge- og anleggsarbeider 

eller yting og forvaltning av tjenester til én eller flere 

markedsdeltakere. Formålet med slike kontrakter er 

innkjøp av bygge- og anleggsarbeider eller tjenester 

gjennom en konsesjon som består av retten til å utnytte 

bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene, eller av 

denne retten sammen med en betaling. Slike kontrakter 

kan innebære, men innebærer ikke nødvendigvis, en 

overføring av eiendomsretten til de offentlige oppdrags-

giverne eller oppdragsgiverne, men de offentlige opp-

dragsgiverne eller oppdragsgiverne oppnår alltid 

fordelene ved de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenestene. 

12)  Ved anvendelsen av dette direktiv bør det presiseres at 

ren finansiering av virksomhet, særlig gjennom tilskudd, 

som ofte er knyttet til forpliktelsen til å tilbakebetale de 

mottatte beløpene dersom de ikke brukes til de tilsiktede 

formålene, ikke omfattes av dette direktivs virkeområde. 

13)  Videre bør ordninger der alle markedsdeltakere som 

oppfyller visse vilkår, har rett til å utføre en bestemt 

oppgave uten noen form for utvelging, for eksempel 

brukervalgs- og tjenestekupongordninger, ikke anses 

som konsesjoner, heller ikke selv om de bygger på en 

juridisk avtale mellom den offentlige myndigheten og 

markedsdeltakerne. Slike ordninger er vanligvis basert 

på en beslutning truffet av en offentlig myndighet som 

fastlegger oversiktlige og ikke-diskriminerende vilkår 

for markedsdeltakernes kontinuerlige adgang til å yte 

særlige tjenester, for eksempel sosialtjenester, slik at 

kundene får mulighet til å velge mellom slike markeds-

deltakere. 

14)  Videre bør visse dokumenter fra medlemsstatene, som 

godkjenninger eller lisenser, der medlemsstaten eller en 

offentlig myndighet fastsetter vilkårene for utøvelse av 

økonomisk virksomhet, herunder et vilkår for å utøve en 

bestemt form for virksomhet, som normalt gis på 

anmodning fra markedsdeltakeren og ikke på initiativ 

fra den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren, og der markedsdeltakeren fritt kan slutte å 

utføre bygge- og anleggsarbeider eller yte tjenester, ikke 

anses som konsesjoner. Når det gjelder slike dokumen-

ter fra medlemsstatene, får de særlige bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(1) 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av  

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EUT L 376 av 

27.12.2006, s. 36). 

anvendelse. I motsetning til disse dokumentene fra med-

lemsstatene fastsetter konsesjonskontrakter gjensidig 

bindende forpliktelser der utførelsen av bygge- og 

anleggsarbeider eller tjenesteyting er omfattet av særlige 

krav som fastlegges av den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren, og som kan tvangsfullbyrdes. 

15)  Videre bør visse avtaler som gjelder en markedsdelta-

kers rett til å utnytte visse offentlige områder eller 

ressurser i henhold til privatrett eller offentlig rett, for 

eksempel grunn eller offentlig eiendom, særlig innen 

sektoren for sjøfart, innlandshavner eller lufthavner, der 

staten eller den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren fastsetter bare alminnelige vilkår for 

bruken uten å kjøpe inn bestemt arbeid eller bestemte 

tjenester, ikke anses som konsesjoner i henhold til dette 

direktiv. Dette er som regel tilfellet for kontrakter om 

offentlige områder eller grunnleie, som vanligvis 

inneholder vilkår for leietakerens overtakelse, bruken 

som eiendommen er tiltenkt, utleierens og leietakerens 

forpliktelser for vedlikehold av eiendommen, leie-

kontraktens varighet og utleierens overtakelse av 

leieobjektet, leien og tilleggskostnader som skal betales 

av leietakeren. 

16)  Videre bør avtaler som gir framføringsrett som omfatter 

utnytting av offentlig fast eiendom til levering eller drift 

av faste linjer eller nett som er beregnet på å yte en 

tjeneste til offentligheten, heller ikke anses som konse-

sjoner i henhold til dette direktiv, i den grad disse 

avtalene verken pålegger en forsyningsplikt eller in-

nebærer at en offentlig oppdragsgiver eller en oppdrags-

giver anskaffer tjenester til seg selv eller til sluttbrukere. 

17)  Kontrakter som ikke innebærer betaling til en-

treprenøren, og der entreprenøren mottar vederlag på 

grunnlag av regulerte tariffer som er beregnet slik at de 

dekker alle kostnader og investeringer som belastes 

entreprenøren for å yte denne tjenesten, bør ikke 

omfattes av dette direktiv. 

18)  Vanskeligheter med å tolke begrepet «konsesjon» og 

«offentlig kontrakt» har skapt vedvarende rettslig 

usikkerhet blant de berørte partene og har ført til en lang 

rekke dommer i Den europeiske unions domstol. Derfor 

bør definisjonen av konsesjon presiseres, særlig ved å 

vise til begrepet driftsrisiko. Den viktigste funksjonen til 

en konsesjon, som er å gi rett til å utnytte bygge- og 

anleggsarbeider eller tjenester, betyr alltid at det 

overføres en driftsrisiko av økonomisk art til konse-

sjonsinnehaveren som innebærer en mulighet for at 

vedkommende ikke tjener inn igjen investeringene og 

kostnadene til driften av de tildelte bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene under normale drifts-

forhold, selv om den offentlige oppdragsgiveren eller 

oppdragsgiveren bærer en del av risikoen. Anvendelsen 

av særlige regler for tildeling av konsesjoner ville ikke 

være berettiget dersom den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren kompenserte markedsdeltakeren 

for mulige tap ved å garantere en inntekt som er minst 

like høy som markedsdeltakerens investeringer og 
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kostnader i forbindelse med gjennomføringen av 

kontrakten. Samtidig bør det presiseres at visse ordnin-

ger som betales utelukkende av en offentlig oppdrags-

giver eller oppdragsgiver, bør anses som konsesjoner 

dersom inntjeningen av de investeringene som markeds-

deltakeren har gjort, og de kostnadene som ved-

kommende har hatt i forbindelse med utførelsen av 

bygge- og anleggsarbeidet eller tjenesteytingen, avhen-

ger av den faktiske etterspørselen etter eller tilbudet av 

tjenesten eller eiendelen. 

19)  Dersom sektorspesifikke regler fjerner risikoen ved å gi 

konsesjonsinnehaveren garanti for at investeringer og 

kostnader som påløper i forbindelse med gjennom-

føringen av kontrakten, utjevner hverandre, bør en slik 

kontrakt ikke anses som en konsesjon i henhold til dette 

direktiv. Det faktum at risikoen i utgangspunktet er 

begrenset, bør ikke være til hinder for at kontrakten kan 

anses som en konsesjon. Det kan for eksempel være 

tilfellet i sektorer med regulerte tariffer eller når drifts-

risikoen er begrenset gjennom avtalefestede ordninger 

som fastsetter delvis erstatning, herunder erstatning ved 

eventuell tidlig heving av konsesjonen av årsaker som 

kan tilskrives den offentlige oppdragsgiveren eller 

oppdragsgiveren, eller på grunn av force majeure. 

20)  En driftsrisiko bør skyldes faktorer som ligger utenfor 

partenes kontroll. Risiko som er knyttet til dårlig 

forvaltning, markedsdeltakerens mislighold av kontrak-

ten eller tilfeller av force majeure, er ikke avgjørende 

for klassifiseringen som konsesjon, ettersom slik risiko 

finnes i alle kontrakter, uansett om det er en offentlig 

innkjøpskontrakt eller en konsesjon. Driftsrisiko bør 

forstås som risikoen for å utsettes for markedets 

svingninger, som kan omfatte enten en etterspørsels-

risiko eller en tilbudsrisiko eller både en etterspørsels- 

og tilbudsrisiko. Etterspørselsrisiko skal forstås som 

risikoen ved faktisk etterspørsel etter bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene som kontrakten omfatter. 

Tilbudsrisiko skal forstås som risikoen ved leveringen 

av bygge- og anleggsarbeidene eller tjenesteytingen som 

kontrakten omfatter, særlig risikoen for at tjenestene 

ikke samsvarer med etterspørselen. Ved vurdering av 

driftsrisikoen bør det tas hensyn til netto nåverdi av alle 

konsesjonsinnehaverens investeringer, kostnader og 

inntekter på en konsekvent og ensartet måte. 

21)  Begrepet «offentligrettslige organer» er behandlet 

gjentatte ganger i rettspraksis ved Den europeiske 

unions domstol. En rekke presiseringer er sentrale for å 

forstå dette begrepet fullt ut. Det bør derfor presiseres at 

et organ som driver virksomhet på normale markeds-

vilkår, har som mål å oppnå fortjeneste og bærer tap 

som oppstår i forbindelse med utøvelsen av virksomhe-

ten, ikke bør anses som et «offentligrettslig organ», 

ettersom allmennhetens behov som det er opprettet for å 

imøtekomme, eller som det har fått i oppgave å 

imøtekomme, kan anses å være av industriell eller 

forretningsmessig art. Tilsvarende er vilkåret som 

gjelder opprinnelsen til finansieringen av det aktuelle 

organet, også behandlet av Domstolen, som har presisert 

at finansiering av «størstedelen» betyr av mer enn 

halvparten, og at en slik finansiering kan omfatte 

betaling fra brukere som pålegges, beregnes og 

innkreves i samsvar med offentlig rett. 

22)  Begrepene «eneretter» og «særretter» bør defineres 

ettersom disse begrepene er avgjørende for dette direk-

tivs virkeområde og begrepet oppdragsgiver. Det bør 

presiseres at foretak som verken er oppdragsgivere i 

henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav a) eller offentlige 

foretak, er omfattet av bestemmelsene i dette direktiv 

bare i den grad de utøver en form for virksomhet som 

dekkes på grunnlag av slike rettigheter. De vil imidlertid 

ikke bli ansett som oppdragsgivere dersom de har fått 

slike rettigheter gjennom en framgangsmåte som er 

basert på objektive kriterier, særlig i henhold til 

Unionens regelverk, og som er offentliggjort på til-

strekkelig måte. Dette regelverket bør omfatte 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF(1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(2), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF(3), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1370/2007(5). Det bør også presiseres at denne listen 

over regelverk ikke er uttømmende, og at enhver form 

for rettigheter som er gitt gjennom andre framgangs-

måter som er basert på objektive kriterier, og som er 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om 

felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving 

av direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om 

felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om 

oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009,  

s. 55). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 

om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester 

i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (EFT L 15 av 

21.1.1998, s. 14). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om 

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter 

og utvinning av hydrokarboner (EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 

23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på 

vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 

1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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offentliggjort på tilstrekkelig måte, ikke er relevante for 

å bestemme hvilke oppdragsgivere som er omfattet av 

dette direktiv. 

23)  Dette direktiv bør få anvendelse bare på konsesjons-

kontrakter med en verdi som er lik eller høyere enn en 

viss terskelverdi som bør gjenspeile den tydelige grense-

kryssende betydningen av konsesjoner for markeds-

deltakere i andre medlemsstater enn den offentlige opp-

dragsgiverens eller oppdragsgiverens medlemsstat. 

Derfor må metoden for å beregne den anslåtte verdien 

av en konsesjon fastsettes, og den bør være identisk for 

bygge- og anleggskonsesjoner og tjenestekonsesjoner 

ettersom begge kontraktene ofte omfatter elementer av 

bygge- og anleggsarbeider og tjenesteyting. Beregnin-

gen bør vise til konsesjonsinnehaverens samlede om-

setning som vederlag for de bygge- og anleggsarbeidene 

og tjenestene som er omfattet av konsesjonen, som 

anslått av den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren, uten merverdiavgift, i hele kontraktens 

løpetid. 

24)  For å sikre en virkelig åpning av markedet og en rimelig 

balanse i anvendelsen av reglene for tildeling av konse-

sjoner innenfor energiforsyning, transport og posttje-

nester, må foretakene som skal omfattes, identifiseres på 

en annen måte enn ved å vise til rettslig status. Det bør 

derfor sikres at prinsippet om likebehandling av opp-

dragsgivere i offentlig sektor og i privat sektor ikke er 

truet. Det er også i henhold til artikkel 345 i TEUV 

nødvendig å sikre at reglene for eiendomsretten i 

medlemsstatene ikke berøres. Derfor bør særlige og 

ensartede regler få anvendelse på konsesjoner som 

tildeles av foretak som utøver en av ovennevnte former 

for virksomhet, med det formål å utøve denne formen 

for virksomhet uavhengig av om de er statlige, lokale 

eller regionale myndigheter, offentligrettslige organer, 

offentlige foretak eller andre foretak som har særretter 

eller eneretter. Foretak som i henhold til nasjonal 

lovgivning er ansvarlige for å yte tjenester knyttet til en 

av formene for virksomhet som er nevnt i vedlegg II, 

skal forutsettes å utøve slik virksomhet. 

25)  Det bør presiseres at relevant virksomhet på lufthavns-

området også omfatter tjenester til passasjerer som 

bidrar til et velfungerende lufthavnanlegg, og som 

forventes av en velfungerende moderne lufthavn, for 

eksempel detaljhandel, serveringstjenester og parke-

ringsplasser. 

26)  Visse foretak er aktive innenfor produksjon, overføring 

og distribusjon av både varme og kjøling. Det kan være 

noe usikkert hvilke regler som får anvendelse på 

virksomhet i forbindelse med henholdsvis varme og 

kjøling. Det bør derfor presiseres at overføring og/eller 

distribusjon av varme er en form for virksomhet som 

omfattes av vedlegg II, og at foretak som er aktive i 

varmesektoren, derfor omfattes av reglene i dette 

direktiv som får anvendelse på oppdragsgivere, i den 

grad de anses som slike. På den annen side omfattes 

foretak som driver virksomhet innenfor kjøling, av 

reglene i dette direktiv som får anvendelse på offentlige 

oppdragsgivere, i den grad de anses som slike. Endelig 

bør det presiseres at konsesjoner som er tildelt med sikte 

på å gjennomføre kontrakter innenfor både varme og 

kjøling, bør behandles i henhold til bestemmelsene om 

kontrakter om utøvelse av flere former for virksomhet, 

for å bestemme hvilke innkjøpsregler som eventuelt 

gjelder for tildelingen. 

27)  Før det planlegges å endre dette direktivs virkeområde 

for kjølingssektoren, bør situasjonen i denne sektoren 

undersøkes for å innhente tilstrekkelige opplysninger, 

særlig når det gjelder konkurransesituasjonen, omfanget 

av innkjøp på tvers av landegrensene og de berørte 

partenes synspunkter. Med tanke på at anvendelsen av 

dette direktiv for sektoren vil kunne ha betydelig 

virkning i form av at markedet åpnes, bør undersøkelsen 

foretas i forbindelse med at virkningen av dette direktiv 

vurderes. 

28)  Det bør presiseres at «forsyning» i nr. 1 og 2 i 

vedlegg II omfatter produksjon, engrossalg og detalj-

salg. Gassproduksjon i form av utvinning er imidlertid 

omfattet av virkeområdet for nr. 6 i nevnte vedlegg. 

29)  Når det gjelder kombinerte kontrakter, bør gjeldende 

regler bestemmes ut fra kontraktens hovedgjenstand, 

dersom de forskjellige delene som utgjør kontraktene, 

ikke objektivt kan skilles fra hverandre. Det bør derfor 

presiseres hvordan de offentlige oppdragsgiverne og 

oppdragsgiverne skal avgjøre hvorvidt de forskjellige 

delene kan skilles fra hverandre eller ikke. Slik 

presisering bør bygge på relevant rettspraksis ved Den 

europeiske unions domstol. Avgjørelse bør treffes fra 

sak til sak, der den offentlige oppdragsgiverens eller en 

oppdragsgivers uttrykte eller antatte hensikt om å anse 

de forskjellige delene som utgjør en kombinert kontrakt 

som udelelige, ikke bør være tilstrekkelig, men bør 

underbygges av objektiv dokumentasjon som kan be-

grunne den og godtgjøre at det er nødvendig å inngå én 

enkelt kontrakt. Et slikt begrunnet behov for å inngå én 

enkelt kontrakt kan for eksempel foreligge når det 

gjelder oppføring av én enkelt bygning, der en del skal 

brukes direkte av den berørte offentlige oppdrags-

giveren, og en annen del skal drives på grunnlag av en 

konsesjon, for eksempel til parkeringsplasser for 

allmennheten. Det bør presiseres at behovet for å inngå 

én enkelt kontrakt kan skyldes årsaker av både teknisk 

og økonomisk art.  
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30)  Når det gjelder kombinerte kontrakter som kan deles 

opp, står de offentlige oppdragsgiverne og oppdrags-

giverne alltid fritt til å tildele separate kontrakter for 

separate deler av den kombinerte kontrakten, og i slike 

tilfeller bør de bestemmelsene som gjelder for hver 

separate del, bestemmes utelukkende med hensyn til den 

særskilte kontraktens egenskaper. På den annen side, 

dersom de offentlige oppdragsgiverne og oppdrags-

giverne velger å tildele en kontrakt som inneholder  

både elementer av en konsesjon og andre elementer, 

uavhengig av verdi og uavhengig av hvilke rettsordener 

disse elementene ellers ville ha vært omfattet av, bør det 

angis hvilke regler som får anvendelse på slike tilfeller. 

Det bør fastsettes særlige bestemmelser for kombinerte 

kontrakter som gjelder forsvars- eller sikkerhetsmessige 

aspekter, eller visse deler som ikke hører inn under 

virkeområdet til TEUV. 

31)  Konsesjoner kan tildeles av oppdragsgivere for å 

oppfylle kravene for flere former for virksomhet, som 

kan være omfattet av forskjellige rettsordener. Det bør 

presiseres at rettsordenen som gjelder for én enkelt 

konsesjon, som skal dekke flere former for virksomhet, 

bør omfattes av de reglene som gjelder for virksomheten 

som konsesjonen hovedsakelig er beregnet på. Avgjø-

relsen om hvilken form for virksomhet konsesjonen 

hovedsakelig er beregnet på, kan tas på grunnlag av en 

analyse av kravene som den særskilte konsesjonen skal 

oppfylle, og som oppdragsgiveren foretar for å anslå 

konsesjonens verdi og utarbeide konsesjonsdo-

kumentene. I visse tilfeller kan det være objektivt 

umulig å fastslå hvilken form for virksomhet 

konsesjonen hovedsakelig er beregnet på. Det bør angis 

hvilke regler som gjelder i disse tilfellene. 

32)  I visse tilfeller kan en bestemt offentlig oppdragsgiver 

eller oppdragsgiver som er en statlig, regional eller lokal 

myndighet eller et offentligrettslig organ eller en 

bestemt sammenslutning av disse, være den eneste 

kilden til en bestemt tjeneste, som den har enerett til å 

yte i henhold til nasjonale lover og offentliggjorte 

forskrifter som er forenlige med TEUV. Det bør 

presiseres at en offentlig oppdragsgiver eller oppdrags-

giver som nevnt i denne betraktning eller en sammen-

slutning av disse i slike situasjoner kan tildele 

konsesjoner til slike organer uten at dette direktiv 

anvendes. 

33)  Det er også hensiktsmessig å unnta fra dette direktivs 

virkeområde visse tjenestekonsesjoner som tildeles 

markedsdeltakere på grunnlag av en enerett som denne 

deltakeren har i henhold til nasjonale lover og 

offentliggjorte forskrifter, og som er tildelt i samsvar 

med TEUV og unionsrettsakter som fastsetter felles 

regler for markedsadgang som gjelder for former for 

virksomhet nevnt i vedlegg II, ettersom en slik enerett 

gjør det umulig å følge en konkurranseframgangsmåte 

ved tildelingen. Som et unntak og med forbehold for 

rettsvirkningene av det allmenne unntaket fra direktivets 

virkeområde bør konsesjoner som er nevnt i artikkel 10 

nr. 1 annet ledd, være omfattet av forpliktelsen til å 

offentliggjøre en kunngjøring av konsesjonstildeling 

med sikte på å sikre grunnleggende innsyn, med mindre 

vilkårene for dette innsynet er fastsatt i sektorregel-

verket. For å styrke innsynet bør en medlemsstat 

underrette Kommisjonen dersom den tildeler en 

markedsdeltaker en enerett til å utøve en av formene for 

virksomhet som er nevnt i vedlegg II. 

34)  I dette direktiv bør begrepene vesentlige sikkerhets-

interesser, militært utstyr, følsomt utstyr, følsomme 

bygge- og anleggsarbeider og følsomme tjenester forstås 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF(1). 

35)  Dette direktiv bør ikke påvirke medlemsstatenes frihet 

til i samsvar med unionsretten å velge metoder for å 

organisere og kontrollere driften av pengespill og 

veddemål, herunder gjennom tillatelser. Det er hensikts-

messig å unnta fra direktivets virkeområde konsesjoner 

som gjelder driften av lotterier, og som en medlemsstat 

har tildelt en markedsdeltaker på grunnlag av en  

enerett som er gitt gjennom en framgangsmåte uten 

offentliggjøring i henhold til gjeldende nasjonale lover 

og offentliggjorte forskrifter i samsvar med TEUV. 

Dette unntaket er berettiget fordi tildelingen av en 

enerett til en markedsdeltaker gjør det umulig å 

gjennomføre en konkurranseframgangsmåte, og det er 

også nødvendig å opprettholde medlemsstatenes 

mulighet til å regulere pengespillsektoren på nasjonalt 

plan på grunn av deres forpliktelse til å beskytte den 

offentlige orden og samfunnsordenen. 

36)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på visse nød-

meldingstjenester dersom de utføres av ideelle organi-

sasjoner eller sammenslutninger, ettersom slike organi-

sasjoners egenart vil være vanskelig å beholde dersom 

tjenesteyterne skulle velges etter framgangsmåtene som 

angis i dette direktiv. Dette unntaket bør imidlertid ikke 

strekke seg ut over det som er strengt nødvendig. Det 

bør derfor angis uttrykkelig at ambulansetjenester for 

transport av pasienter ikke bør unntas. I den forbindelse 

er det videre nødvendig å presisere at CPV-gruppe 601 

«Landtransporttjenester» ikke omfatter ambulanse-

tjenester, som finnes i CPV-klasse 8514. Det bør derfor 

presiseres at tjenester som omfattes av CPV-kode 

85143000-3, som består utelukkende av ambulanse-

tjenester for transport av pasienter, bør være underlagt 

særordningen opprettet for samfunnstjenester og andre 

spesifikke tjenester (den «lette ordningen»). Følgelig 

ville også kombinerte konsesjonskontrakter for yting av 

ambulansetjenester generelt vært underlagt den lette 

ordningen dersom verdien av ambulansetjenestene for 

transport av pasienter var større enn verdien av andre 

ambulansetjenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om 

samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og an-

leggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- 

og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 

2004/18/EF (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76). 
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37)  Det bør bemerkes at dette direktiv får anvendelse bare 

på offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere i 

medlemsstatene. Følgelig er ikke politiske partier, 

ettersom de ikke er offentlige oppdragsgivere eller opp-

dragsgivere, underlagt direktivets bestemmelser. 

Imidlertid kan politiske partier i enkelte medlemsstater 

høre inn under begrepet offentligrettslige organer. 

Imidlertid er visse tjenester (for eksempel produksjon av 

film og video i propagandaøyemed) så uløselig knyttet 

til tjenesteyterens politiske syn når de ytes i forbindelse 

med en valgkamp, at tjenesteyterne normalt velges ut på 

en måte som ikke kan reguleres av konsesjonsregler. 

Endelig bør det bemerkes at vedtektene til og finansie-

ringen av europeiske politiske partier og europeiske 

politiske stiftelser er underlagt andre regler enn reglene 

fastsatt i dette direktiv. 

38)  Mange oppdragsgivere er organisert som en økonomisk 

gruppe som kan omfatte en rekke selvstendige foretak, 

og ofte har hvert av disse foretakene en spesialisert rolle 

innenfor den økonomiske gruppen. Det er derfor hen-

siktsmessig å utelukke visse tjenestekonsesjoner og 

bygge- og anleggskonsesjoner som tildeles et tilknyttet 

foretak som har som hovedvirksomhet å levere slike 

tjenester eller bygge- og anleggsarbeider til gruppen 

som foretaket inngår i, og ikke å tilby dem på markedet. 

Det er også hensiktsmessig å utelukke visse tjenestekon-

sesjoner og bygge- og anleggskonsesjoner som en 

oppdragsgiver har tildelt et fellesforetak som består av 

flere oppdragsgivere med det formål å utøve virksomhet 

som er omfattet av dette direktiv, og som dette foretaket 

inngår i. Det bør imidlertid også sikres at denne 

utelukkelsen ikke fører til konkurransevridning til fordel 

for foretakene eller fellesforetakene som er tilknyttet 

oppdragsgiverne; det bør fastsettes passende regler, 

særlig for hvor stor del av omsetningen som foretakene 

kan skaffe fra markedet, slik at de når denne grensen er 

nådd, mister muligheten til å få tildelt konsesjoner uten 

utlysing av konkurranse, samt for sammensetningen av 

fellesforetak og stabiliteten i forbindelsene mellom disse 

fellesforetakene og oppdragsgiverne som de består av. 

39)  Foretak bør anses som tilknyttede dersom det foreligger 

en direkte eller indirekte dominerende innflytelse 

mellom oppdragsgiveren og det berørte foretaket, eller 

dersom et annet foretak utøver dominerende innflytelse 

på begge; i denne sammenhengen bør privat kapital-

interesse i seg selv ikke være relevant. Det bør være så 

enkelt som mulig å kontrollere om et foretak er 

tilknyttet en bestemt oppdragsgiver. Med tanke på at det 

allerede må ha blitt kontrollert om det foreligger en slik 

direkte eller indirekte dominerende innflytelse for å 

avgjøre om de berørte foretakenes og oppdragsgivernes 

årsregnskap skal være konsolidert, bør foretak derfor 

anses som tilknyttede dersom årsregnskapene deres er 

konsolidert. I visse tilfeller får imidlertid Unionens 

regler for konsoliderte regnskaper ikke anvendelse, for 

eksempel som følge av de berørte foretakenes størrelse 

eller fordi visse vilkår som gjelder deres juridiske form, 

ikke er oppfylt. I slike tilfeller, der europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2013/34/EU(1) ikke får anvendelse, vil 

det være nødvendig å undersøke om det foreligger en 

direkte eller indirekte dominerende innflytelse, idet det 

tas hensyn til eierskap, finansiell deltakelse eller reglene 

for disse foretakene. 

40)  Konsesjoner i vannsektoren er ofte omfattet av 

komplekse særordninger som må vies særlig oppmerk-

somhet med tanke på hvor viktig vann er som et 

offentlig gode av grunnleggende verdi for alle unions-

borgere. Disse ordningenes særtrekk berettiger unntak 

fra dette direktivs virkeområde i vannsektoren. Unntaket 

omfatter bygge- og anleggskonsesjoner og tjenestekon-

sesjoner for levering eller drift av faste nett beregnet på 

å yte en tjeneste til offentligheten i forbindelse med 

produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann 

eller forsyning av drikkevann til slike nett. Konsesjoner 

for tømming eller rensing av kloakk og for vann-

byggingsprosjekter, vanning eller drenering (forutsatt  

at vannmengden som skal brukes til forsyning av 

drikkevann, utgjør mer enn 20 % av den samlede 

mengden vann som gjøres tilgjengelig gjennom slike 

prosjekter eller av vannings- eller dreneringsanlegg) bør 

også unntas i den grad de er tilknyttet en unntatt form 

for virksomhet. 

41)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på konsesjoner 

som oppdragsgivere har tildelt med det formål å utøve 

en form for virksomhet nevnt i vedlegg II, dersom 

virksomheten i medlemsstaten der den utøves, er direkte 

utsatt for konkurranse i markeder som det er fri adgang 

til, som fastlagt etter en framgangsmåte som er fastsatt 

for dette formål i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/25/EU(2). Det er derfor hensiktsmessig å beholde 

framgangsmåten som får anvendelse på alle sektorer 

eller deler av sektorene som er omfattet av dette 

direktiv, og som gjør det mulig å ta hensyn til virknin-

gene av en nåværende eller framtidig åpning for 

konkurranse. En slik framgangsmåte bør gi retts-

sikkerhet for de berørte enhetene samt en egnet be-

slutningsprosess som gjør det mulig på kort tid å sikre 

en ensartet anvendelse av unionsretten på dette området. 

  

(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 råds-

direktiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF 

og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av  

26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virk-

somhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttje-

nester (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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Av hensyn til rettssikkerheten bør det presiseres at alle 

beslutninger som treffes før dette direktiv trer i kraft på 

grunnlag av artikkel 30 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/17/EF(1), fortsatt får anvendelse. 

42)  Dette direktiv er rettet til medlemsstatene og får ikke 

anvendelse på tildeling av konsesjoner foretatt av 

internasjonale organisasjoner på egne vegne og for egen 

regning. Det er imidlertid nødvendig å presisere i 

hvilken grad dette direktiv bør få anvendelse på 

konsesjonstildeling som er underlagt særlige interna-

sjonale regler. 

43)  Ved tildeling av konsesjoner for visse audiovisuelle 

tjenester og radiotjenester som foretas av tilbydere av 

medietjenester, bør det tas hensyn til aspekter av 

kulturell eller sosial betydning som gjør at det ikke bør 

anvendes regler for konsesjonstildeling. Det bør derfor 

gjøres et unntak for kontrakter om tjenestekonsesjoner 

som tilbyderne av medietjenester selv tildeler, for 

innkjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av 

programmer som er klare til bruk samt andre forbere-

dende tjenester, for eksempel slike som er knyttet til 

manuskripter eller kunstnerisk framføring som er 

nødvendig for å gjennomføre programmet. Det bør også 

presiseres at unntaket bør få samme anvendelse på 

kringkastingstjenester og bestillingstjenester (ikke-

lineære tjenester). Dette unntaket bør imidlertid ikke få 

anvendelse på levering av teknisk utstyr som er 

nødvendig for produksjon, samproduksjon og kring-

kasting av slike programmer. 

44)  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes kompetanse 

til å finansiere allmennkringkasting i den grad slik 

finansiering tildeles allmennkringkastere slik at de kan 

oppfylle allmennkringkastingsoppgaven som er pålagt 

dem, definert og organisert av hver enkelt medlemsstat i 

samsvar med protokoll nr. 29 om offentlig kringkasting 

i medlemsstatene, som er vedlagt TEUV og TEU. 

45)  Det er betydelig rettslig usikkerhet med hensyn til i hvor 

stor grad kontrakter inngått mellom offentlige foretak 

bør omfattes av regler for konsesjoner. Relevant retts-

praksis ved Den europeiske unions domstol tolkes 

forskjellig i de forskjellige medlemsstatene og også av 

de forskjellige offentlige oppdragsgiverne eller opp-

dragsgiverne. Det bør derfor presiseres i hvilke tilfeller 

reglene fastsatt i dette direktiv ikke får anvendelse på 

kontrakter inngått innenfor offentlig sektor. Prinsippene 

angitt i relevant rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol bør være retningsgivende for slik presisering. 

Det faktum at begge avtaleparter selv er offentlige 

myndigheter, utelukker ikke i seg selv at reglene fastsatt 

  

(1) 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). 

i dette direktiv får anvendelse. Imidlertid bør anven-

delsen av reglene fastsatt i dette direktiv ikke inn-

skrenke offentlige myndigheters frihet til å utføre de 

offentlige tjenestene de er pålagt ved å bruke sine egne 

ressurser, som omfatter muligheten til å samarbeide med 

andre offentlige myndigheter. Det bør sikres at unntak 

for samarbeid mellom myndighetene ikke medfører en 

konkurransevridning med hensyn til private markeds-

deltakere i den grad at det gir en privat tjenesteyter en 

fordelaktig posisjon i forhold til sine konkurrenter. 

46)  Konsesjoner som er tildelt til kontrollerte juridiske 

personer, bør ikke omfattes av anvendelsen av fram-

gangsmåtene fastsatt ved dette direktiv, dersom den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren som 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) utøver en kontroll 

over den berørte juridiske personen som tilsvarer den 

kontrollen som den utøver over sine egne avdelinger, 

forutsatt at den kontrollerte juridiske personen utfører 

mer enn 80 % av sin virksomhet gjennom utførelsen av 

oppgaver vedkommende er gitt av den kontrollerende 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren eller 

av andre juridiske personer som kontrolleres av denne 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, 

uavhengig av hvem som er mottaker av kontrakts-

ytelsen. Unntaket bør ikke utvides til å omfatte 

situasjoner der en privat markedsdeltaker har en direkte 

interesse i den kontrollerte juridiske personens kapital, 

ettersom tildeling under slike omstendigheter av en 

konsesjon uten en konkurranseframgangsmåte ville gi 

den private markedsdeltakeren med en kapitalinteresse i 

den kontrollerte juridiske personen en utilbørlig fordel i 

forhold til konkurrentene. I lys av særtrekkene til 

offentlige organer med obligatorisk medlemskap, for 

eksempel organisasjoner med ansvar for styringen eller 

utøvelsen av visse offentlige tjenester, bør dette imid-

lertid ikke få anvendelse i tilfeller der interessen fra 

bestemte private markedsdeltakere i kapitalen til den 

kontrollerte juridiske personen gjøres obligatorisk ved 

nasjonal lovgivning i samsvar med traktatene, forutsatt 

at slik kapitalinteresse er ikke-kontrollerende og ikke-

blokkerende og ikke gir en avgjørende innflytelse på 

den kontrollerte juridiske personens beslutninger. Det 

bør videre presiseres at den avgjørende faktoren bare 

består i den direkte private kapitalinteressen i den 

kontrollerte juridiske personen. 

 Dersom det foreligger privat kapitalinteresse i den eller 

de kontrollerende offentlige oppdragsgiverne eller opp-

dragsgiverne, utelukker dette derfor ikke tildeling av 

offentlige kontrakter til den kontrollerte juridiske per-

sonen uten at framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv 

får anvendelse, ettersom slike kapitalinteresser ikke 

påvirker konkurransen mellom private markedsdeltakere 

negativt. Det bør også presiseres at offentlige oppdrags-

givere eller oppdragsgivere som offentligrettslige 

organer, som kan ha privat kapitalinteresse, bør være i 

stand til å utnytte unntaket for horisontalt samarbeid. 
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Dersom alle andre vilkår i forbindelse med horisontalt 

samarbeid er oppfylt, bør følgelig unntaket for hori-

sontalt samarbeid utvides til å omfatte slike offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere, dersom kontrakten 

inngås utelukkende mellom offentlige oppdragsgivere 

eller oppdragsgivere. 

47)  Offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere som 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) bør kunne velge å yte 

sine offentlige tjenester i fellesskap gjennom samarbeid, 

uten å være forpliktet til å bruke noen bestemt juridisk 

form. Slikt samarbeid kan omfatte alle typer virksomhet 

knyttet til tjenesteytingen og utøvelsen av ansvar som de 

deltakende myndighetene er tildelt eller har påtatt seg, 

for eksempel lokale eller regionale myndigheters ob-

ligatoriske eller frivillige oppgaver eller tjenesteyting 

som i henhold til offentlig rett er pålagt bestemte 

organer. Tjenestene som ytes av de forskjellige delta-

kende myndighetene eller enhetene, trenger ikke nød-

vendigvis å være identiske, de kan også være utfyllende. 

Kontrakter om felles offentlig tjenesteyting bør ikke 

være omfattet av dette direktiv, forutsatt at de inngås 

utelukkende mellom offentlige oppdragsgivere eller 

oppdragsgivere, at gjennomføringen av dette samarbei-

det utelukkende er underlagt hensynet til allmennhetens 

interesse, og at ingen privat tjenesteyter gis en fordel-

aktig posisjon i forhold til sine konkurrenter. 

 For å kunne oppfylle disse vilkårene bør samarbeidet 

baseres på en samarbeidsmetode. Et slikt samarbeid 

krever ikke at alle deltakende myndigheter påtar seg 

utførelsen av kontraktsmessige hovedforpliktelser, 

forutsatt at det foreligger forpliktelser om å bidra til 

felles gjennomføring av den aktuelle offentlige tje-

nesteytingen. Dessuten bør gjennomføringen av 

samarbeidet, herunder eventuelle økonomiske overførin-

ger mellom de deltakende offentlige oppdragsgiverne, 

utelukkende være underlagt hensynet til allmennhetens 

interesse. 

48)  Det foreligger visse tilfeller der et rettssubjekt, i henhold 

til de relevante bestemmelsene i nasjonal lovgivning, 

fungerer som et instrument eller en teknisk instans for 

bestemte offentlige oppdragsgivere eller oppdrags-

givere, er forpliktet til å utføre alle ordrer det er gitt av 

disse offentlige oppdragsgiverne eller oppdragsgiverne, 

og ikke har noen innflytelse på vederlaget for ytelsen. Et 

slikt rent administrativt forhold bør ikke omfattes av 

framgangsmåtene ved tildeling av konsesjoner, i lys av 

at det ikke ligger noen kontrakt til grunn for forholdet. 

49)  Det bør presiseres at begrepet «markedsdeltakere» bør 

tolkes i bred forstand slik at det omfatter personer 

og/eller enheter som tilbyr seg å utføre arbeider, levere 

produkter eller yte tjenester på markedet, uavhengig av 

hvilken juridisk form de har valgt å drive sin virksomhet 

innenfor. Derfor bør selskaper, filialer, datterselskaper, 

partnerskap, samvirkeforetak, allmennaksjeselskaper, 

universiteter, uansett om de er offentlige eller private, 

og andre former for enheter alle høre inn under begrepet 

markedsdeltaker, uavhengig av om de er «juridiske 

personer» i enhver sammenheng eller ikke. 

50)  For å sikre tilstrekkelig offentliggjøring av bygge- og 

anleggskonsesjoner og tjenestekonsesjoner med eller 

over en viss terskelverdi som tildeles av oppdragsgivere 

og av offentlige oppdragsgivere, bør det være obliga-

torisk å offentliggjøre en konsesjonskunngjøring i Den 

europeiske unions tidende før konsesjonene tildeles. 

51)  I lys av den negative innvirkningen på konkurransen bør 

tildeling av konsesjoner uten forhåndskunngjøring 

tillates bare i helt ekstraordinære tilfeller. Dette unntaket 

bør begrenses til tilfeller der det fra begynnelsen av er 

klart at kunngjøring ikke vil utløse mer konkurranse, 

særlig fordi det objektivt sett bare er én markedsdeltaker 

som kan gjennomføre konsesjonen. En situasjon der det 

er umulig å tildele konsesjonen til en annen markeds-

deltaker, bør ikke være skapt av den offentlige opp-

dragsgiveren eller oppdragsgiveren selv med tanke på 

den framtidige framgangsmåten ved tildeling. Videre 

bør det vurderes grundig om det finnes passende 

alternativer. 

52)  En konsesjons varighet bør begrenses for å unngå 

utestenging fra markedet og konkurransebegrensning. 

Dessuten vil konsesjoner av svært lang varighet kunne 

føre til utestenging fra markedet og kan dermed hindre 

fri bevegelighet for tjenester og etableringsadgang. En 

slik varighet kan imidlertid være berettiget dersom den 

er absolutt nødvendig for å gi konsesjonsinnehaveren 

mulighet til å tjene inn igjen investeringene som 

planlegges for å gjennomføre konsesjonen, samt for å 

oppnå avkastning på den investerte kapitalen. For 

konsesjoner som varer lenger enn fem år, bør derfor 

varigheten begrenses til den tiden det er rimelig å 

forvente at konsesjonsinnehaveren trenger for å tjene 

inn igjen investeringene som er gjort i driften av bygge- 

og anleggsarbeidene eller tjenestene samt få en 

avkastning på den investerte kapitalen under normale 

driftsforhold, idet det tas hensyn til særskilte mål i 

kontrakten som konsesjonsinnehaveren har påtatt seg å 

nå for å oppfylle krav til for eksempel pris og kvalitet 

for brukerne. Den anslåtte verdien bør være gyldig på 

tidspunktet for konsesjonstildelingen. Den bør kunne 

omfatte førsteinvesteringer og ytterligere investeringer 

som anses som nødvendige for å drive konsesjonen, 

særlig utgifter til infrastruktur, opphavsrett, patenter, 

utstyr, logistikk, leie, opplæring av personale og 

anskaffelseskostnader. Konsesjonens lengste varighet 

bør angis i konsesjonsdokumentene med mindre 

varighet brukes som et kriterium for tildeling av 

kontrakten. Offentlige oppdragsgivere og oppdrags-

givere bør alltid kunne tildele en konsesjon for et 

kortere tidsrom enn tiden som er nødvendig for å tjene 

inn igjen investeringene, forutsatt at den tilknyttede 

erstatningen ikke fjerner driftsrisikoen.  
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53)  Bare de tjenestene som har en begrenset dimensjon på 

tvers av landegrensene, for eksempel visse sosialtje-

nester, helsetjenester eller undervisningstjenester, bør 

unntas fra den fulle anvendelse av direktiv. Disse 

tjenestene ytes i en bestemt sammenheng som varierer 

sterkt mellom medlemsstatene på grunn av forskjellige 

kulturelle tradisjoner. Det bør derfor opprettes en særlig 

ordning for konsesjoner for disse tjenestene, som tar 

hensyn til det faktum at de først nylig er regulert. En 

forpliktelse til å offentliggjøre en veiledende kunn-

gjøring og en kunngjøring av tildeling av en konsesjon 

med en verdi som er lik eller større enn terskelverdien 

som er fastsatt i dette direktiv, er en egnet metode for å 

gi mulige anbydere opplysninger om forretnings-

muligheter samt gi alle berørte parter opplysninger om 

antallet og typen kontrakter som tildeles. Videre bør 

medlemsstatene innføre egnede tiltak når det gjelder 

tildeling av konsesjonskontrakter for disse tjenestene, 

med sikte på å sikre samsvar med prinsippene om 

innsyn og likebehandling av markedsdeltakere samt gi 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere mulighet 

til å ta hensyn til de berørte tjenestenes særtrekk. 

Medlemsstatene bør sikre at offentlige oppdragsgivere 

og oppdragsgivere har mulighet til å ta hensyn til 

behovet for å sikre nyskaping og, i samsvar med 

artikkel 14 i TEUV og protokoll nr. 26, et høyt nivå 

med hensyn til kvalitet, sikkerhet og overkommelige 

priser, likebehandling og fremming av universell ut-

forming og av brukernes rettigheter. 

54)  Gitt betydningen av den kulturelle sammenhengen og 

følsomheten i disse tjenestene, bør medlemsstatene gis 

vidt skjønn til å organisere valget av tjenesteytere på 

den måten de anser som mest hensiktsmessig. Dette 

direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene kan 

anvende bestemte kvalitetskriterier ved valg av tje-

nesteytere, for eksempel kriteriene angitt i det frivillige 

europeiske rammeverket for kvalitet i sosialtjenester 

(«European Quality Framework for Social Services») 

fra Komiteen for sosial trygghet. Medlemsstatene 

og/eller offentlige myndigheter står fortsatt fritt til å yte 

slike tjenester selv, eller til å organisere sosialtjenester 

på en måte som ikke medfører at det inngås offentlige 

konsesjonskontrakter, for eksempel gjennom ute-

lukkende å finansiere slike tjenester, eller ved å utstede 

lisenser eller tillatelser til alle markedsdeltakere som 

oppfyller vilkårene som på forhånd er fastsatt av den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, uten 

noen grenser eller kvoter, forutsatt at slike systemer 

sikrer tilstrekkelig annonsering og overholder prin-

sippene om innsyn og likebehandling. 

55)  Med sikte på en hensiktsmessig integrering av miljø-

messige, sosiale og arbeidsmarkedsmessige krav i 

framgangsmåtene ved tildeling av konsesjoner, er det 

særlig viktig at medlemsstatene og de offentlige 

oppdragsgiverne eller oppdragsgiverne treffer relevante 

tiltak for å sikre oppfyllelse av miljø-, sosial- og 

arbeidsrettslige forpliktelser som gjelder de stedene der 

bygge- og anleggsarbeidene utføres eller tjenesteytingen 

foregår, og som er resultatet av lover og forskrifter på 

både nasjonalt plan og unionsplan samt kollektive 

avtaler, forutsatt at disse reglene og anvendelsen av dem 

er i samsvar med unionsretten. Likeledes bør forpliktel-

ser som følger av internasjonale avtaler som er ratifisert 

av alle medlemsstatene og oppført i dette direktiv, få 

anvendelse under gjennomføringen av konsesjonen. 

Dette bør imidlertid ikke på noen måte hindre 

anvendelse av arbeids- og ansettelsesvilkår som er mer 

gunstige for arbeidstakerne. De relevante tiltakene bør 

anvendes i samsvar med de grunnleggende prinsippene i 

unionsretten, særlig med sikte på å sikre likebehandling. 

Slike relevante tiltak bør anvendes i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF(1) og på en 

måte som sikrer likebehandling og ikke forskjells-

behandler, verken direkte eller indirekte, markedsdelta-

kere og arbeidstakere fra andre medlemsstater. 

56)  Tjenestene bør anses for å være ytt på det stedet der de 

egentlige ytelsene utføres. Når tjenestene ytes på 

avstand, for eksempel tjenester som ytes av telefon-

sentre, bør disse tjenestene anses å være ytt på det stedet 

der de utføres, uansett hvilke steder og medlemsstater 

tjenestene er rettet mot. 

57)  De relevante forpliktelsene kan gjenspeiles i konse-

sjonsvilkårene. Det bør også være mulig å ta med i 

konsesjoner klausuler som sikrer at kollektive avtaler i 

samsvar med unionsretten overholdes. Manglende 

oppfyllelse av de relevante forpliktelsene kan anses som 

en alvorlig forsømmelse fra den berørte markedsdelta-

kerens side, og kan medføre at markedsdeltakeren 

utelukkes fra framgangsmåten ved tildeling av en 

konsesjon. 

58)  Kontroll med overholdelse av miljø-, sosial- og arbeids-

rettslige bestemmelser bør foretas på de relevante 

trinnene i framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner, 

ved anvendelse av de allmenne prinsippene for valg av 

deltakere og tildeling av kontrakter og ved anvendelse 

av utelukkelseskriterier. 

59)  Ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for å 

pålegge eller gjennomføre tiltak som er nødvendige for 

å beskytte offentlig orden, offentlig moral, offentlig 

sikkerhet, helse, menneskers og dyrs liv, plantehelse 

eller andre miljøtiltak, særlig med sikte på en bære-

kraftig utvikling, forutsatt at disse tiltakene er i samsvar 

med TEUV.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 

om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting 

(EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1). 
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60)  For å sikre fortroligheten under framgangsmåten bør 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere samt 

markedsdeltakere ikke avsløre opplysninger som er 

betegnet som fortrolige. Dersom denne forpliktelsen 

ikke oppfylles, bør det utløse passende sanksjoner i den 

grad slike er fastsatt i medlemsstatenes sivilrettslige 

eller forvaltningsrettslige bestemmelser. 

61)  Med sikte på å bekjempe bedrageri, særbehandling og 

korrupsjon og forebygge interessekonflikter bør med-

lemsstatene treffe egnede tiltak for å sikre innsyn i 

framgangsmåten ved tildeling og likebehandling av alle 

kandidater og anbydere. Slike tiltak bør særlig være 

rettet mot å fjerne interessekonflikter og andre alvorlige 

uregelmessigheter. 

62)  For å gi alle interesserte markedsdeltakere mulighet til å 

inngi søknader og anbud bør offentlige oppdragsgivere 

og oppdragsgivere være forpliktet til å overholde en 

minstefrist for mottak av slike søknader og anbud. 

63)  Valget av forholdsmessige, ikke-diskriminerende og 

rettferdige utvelgingskriterier, og anvendelsen av disse 

på markedsdeltakerne, er avgjørende for at markeds-

deltakerne kan få faktisk adgang til de økonomiske 

mulighetene i forbindelse med konsesjoner. Særlig kan 

en kandidats mulighet til å stole på kapasiteten til andre 

enheter være avgjørende for at SMB-er skal kunne delta. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette at utvelgings-

kriteriene utelukkende bør gjelde markedsdeltakernes 

faglige og tekniske dyktighet og finansielle og øko-

nomiske evne og være knyttet til kontraktens gjenstand, 

bør offentliggjøres i kunngjøringen av konsesjonen, og 

unntatt i ekstraordinære tilfeller ikke kan utelukke en 

markedsdeltaker fra å utnytte andre enheters kapasitet, 

uavhengig av hvordan deltakeren rettslig sett er 

tilknyttet disse enhetene, dersom sistnevnte dokumen-

terer overfor den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren at den vil ha nødvendige ressurser til 

rådighet. 

64)  Med sikte på bedre integrasjon av samfunnsmessige og 

miljømessige hensyn i framgangsmåtene ved tildeling 

av konsesjoner, bør dessuten offentlige oppdragsgivere 

eller oppdragsgivere kunne bruke tildelingskriterier eller 

vilkår for gjennomføring av konsesjoner for de bygge- 

og anleggsarbeidene eller tjenestene som skal ytes i 

henhold til konsesjonskontrakten, med hensyn til alle 

aspekter og på ethvert stadium i deres livssyklus, fra 

utvinning av råstoffer til produktet til sluttbehandling av 

produktet, herunder faktorer som inngår i den spesifikke 

produksjons-, leverings- eller handelsprosessen for disse 

bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene, eller en 

spesifikk prosess på et senere stadium i deres livssyklus, 

også dersom slike faktorer ikke utgjør noen del av deres 

materielle innhold. Kriterier og vilkår for en slik 

produksjons- eller leveringsprosess er for eksempel at 

de tjenestene som er omfattet av konsesjonen, ytes ved 

hjelp av energieffektive maskiner. I samsvar med 

rettspraksis ved Den europeiske unions domstol 

omfatter dette også tildelingskriterier eller vilkår for 

gjennomføringen av konsesjoner knyttet til levering 

eller bruk av Fairtrade-merkede produkter i løpet av 

gjennomføringen av konsesjonen som skal tildeles. 

Kriterier og vilkår som gjelder handel og handelsvilkår, 

kan for eksempel innebære krav om at det skal betales 

en minstepris og en prisgevinst til underleverandørene. 

Vilkår for gjennomføring av konsesjoner som gjelder 

miljøhensyn, kan for eksempel omfatte krav til 

avfallsreduksjon eller ressurseffektivitet. 

65)  Tildelingskriterier eller vilkår for gjennomføring av 

konsesjoner som gjelder samfunnsmessige sider ved 

produksjonsprosessen, bør anvendes i samsvar med 

direktiv 96/71/EF, slik det er fortolket av Den 

europeiske unions domstol, og bør ikke velges eller 

anvendes på en måte som direkte eller indirekte for-

skjellsbehandler markedsdeltakere fra andre medlems-

stater eller fra tredjestater som er parter i WTO-avtalen 

om offentlige innkjøp («GPA») eller frihandelsavtaler 

som Unionen er part i. Derfor bør kravene til 

grunnleggende arbeidsvilkår fastsatt i direktiv 96/71/EF, 

for eksempel minstelønn, fortsatt være på det nivået 

som er fastsatt i nasjonal lovgivning eller ved kollektive 

avtaler som er gjennomført i samsvar med unionsretten 

innenfor rammen av nevnte direktiv. Vilkår for gje-

nnomføring av konsesjoner kan også ha som formål å 

fremme gjennomføringen av tiltak som fremmer 

likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet, økt 

deltakelse av kvinner på arbeidsmarkedet, balanse 

mellom arbeid og privatliv, vern av miljøet eller dyrs 

velferd, og å sikre at de grunnleggende bestemmelsene i 

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) over-

holdes, samt å rekruttere flere vanskeligstilte personer 

enn det som kreves i henhold til nasjonal lovgivning. 

66)  Tiltak med sikte på vern av helsen til personale som 

deltar i gjennomføringen av konsesjonen, fremming av 

sosial integrasjon av vanskeligstilte personer eller 

medlemmer fra sårbare grupper blant de personene som 

har fått i oppdrag å gjennomføre konsesjonen, eller 

opplæring i de kvalifikasjonene som kreves til den 

aktuelle konsesjonen, kan også være underlagt 

tildelingskriterier eller vilkår for gjennomføring av 

konsesjoner, forutsatt at de er knyttet til de bygge- og 

anleggsarbeidene eller tjenestene som skal ytes i 

henhold til konsesjonen. Slike kriterier eller vilkår kan 

for eksempel blant annet vise til sysselsetting av 

personer som har vært jobbsøkere i lang tid, eller 

gjennomføring av opplæringstiltak for arbeidsløse eller 

ungdom i løpet av gjennomføringen av den konsesjonen 

som skal tildeles. I tekniske spesifikasjoner kan 

offentlige oppdragsgivere angi slike samfunnsmessige 

krav som direkte kjennetegner det aktuelle produktet 

eller den aktuelle tjenesten, for eksempel tilgjengelighet 

for personer med nedsatt funksjonsevne eller universell 

utforming.  
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67)  Det er nødvendig at de tekniske kravene og funk-

sjonskravene som utarbeides av offentlige oppdrags-

givere og oppdragsgivere, gir mulighet for å åpne 

konsesjonstildelingen for konkurranse. Disse kravene 

bør definere de egenskapene som kreves av bygge- og 

anleggsarbeider og/eller tjenester som omfattes av 

konsesjonen, og de kan gjelde den særskilte produk-

sjonsprosessen eller leveringen av de forespurte bygge- 

og anleggsarbeidene eller tjenestene, forutsatt at de er 

knyttet til konsesjonens gjenstand og står i forhold til 

konsesjonens verdier og mål. Den særskilte produk-

sjonsprosessen kan omfatte krav som gjelder til-

gjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, 

eller krav til miljøprestasjoner. Disse tekniske kravene 

og funksjonskravene bør inngå i konsesjonsdo-

kumentene og bør følge prinsippene om likebehandling 

og innsyn. De bør utformes slik at kunstig begrensning 

av konkurranse unngås, særlig gjennom krav som be-

gunstiger en bestemt markedsdeltaker ved å gjenspeile 

viktige egenskaper ved varene, tjenestene eller bygge- 

og anleggsarbeidene som vedkommende markeds-

deltaker normalt tilbyr. I alle tilfeller bør offentlige 

oppdragsgivere og oppdragsgivere vurdere anbud som 

omfatter bygge- og anleggsarbeider og/eller tjenester, 

herunder varer i forbindelse med slike bygge- og 

anleggsarbeider og tjenester, og som på samme måte er i 

samsvar med egenskapene som kreves. 

68)  Konsesjoner er vanligvis langsiktige, komplekse 

ordninger der konsesjonsinnehavere påtar seg ansvar og 

risiko som tradisjonelt bæres av offentlige oppdrags-

givere og oppdragsgivere og normalt ligger innenfor 

deres ansvarsområde. Forutsatt at dette direktiv og 

prinsippene om innsyn og likebehandling overholdes, 

bør derfor offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere 

gis betydelig fleksibilitet til å definere og organisere 

framgangsmåten ved valg av konsesjonsinnehaver. For å 

sikre likebehandling og innsyn gjennom hele tildelings-

prosessen bør det imidlertid fastsettes grunnleggende 

garantier for tildelingsprosessen, herunder opplysninger 

om konsesjonens art og omfang, begrensning av antallet 

kandidater, formidling av opplysninger til kandidater og 

anbydere og tilgang til relevante dokumenter. Det er 

også nødvendig å fastsette at de opprinnelige vilkårene i 

kunngjøringen av konsesjonen ikke bør fravikes, for å 

hindre urimelig behandling av mulige kandidater. 

69)  Konsesjoner bør ikke tildeles markedsdeltakere som har 

deltatt i en kriminell organisasjon, eller som er kjent 

skyldig i korrupsjon, bedrageri til skade for Unionens 

økonomiske interesser, terrorhandlinger, hvitvasking  

av penger, finansiering av terrorisme eller 

menneskehandel. Medlemsstatene bør imidlertid kunne 

gi unntak fra disse obligatoriske utelukkelsene i 

unntakstilfeller der tvingende allmenne hensyn gjør en 

kontraktstildeling absolutt nødvendig. Manglende 

betaling av skatter og trygde- og pensjonspremier bør 

også medføre sanksjoner i form av obligatorisk 

utelukkelse på unionsplan. 

70)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere bør videre 

gis mulighet til å utelukke markedsdeltakere som har 

vist seg å være upålitelige, for eksempel på grunn av 

alvorlige eller gjentatte brudd på miljøforpliktelser, 

herunder regler for tilgjengelighet for personer med 

nedsatt funksjonsevne, eller andre former for alvorlig 

yrkesmessig forsømmelse, for eksempel brudd på 

konkurransereglene eller immaterialrettigheter. Det bør 

presiseres at alvorlig yrkesmessig forsømmelse kan 

medføre tvil om en markedsdeltakers integritet, og 

dermed gjøre markedsdeltakeren uegnet til å bli tildelt 

en konsesjon, uavhengig av hvorvidt markedsdeltakeren 

ellers ville ha teknisk eller økonomisk kapasitet til å 

gjennomføre kontrakten. Med tanke på at den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren vil være ansvar-

lig for følgene av mulige feilaktige beslutninger, bør 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere også stå 

fritt til å vurdere om det har foregått alvorlig yrkesmes-

sig forsømmelse, dersom de før en endelig og bindende 

beslutning angående forekomst av obligatoriske 

utelukkelsesgrunner er tatt, på hensiktsmessig måte kan 

dokumentere at en markedsdeltaker har brutt sine for-

pliktelser, herunder forpliktelser vedrørende betaling av 

skatter eller trygde- og pensjonspremier, med mindre 

annet er fastsatt i nasjonal rett. Offentlige oppdrags-

givere og oppdragsgivere bør også kunne utelukke 

kandidater eller anbydere hvis gjennomføring av tid-

ligere konsesjoner eller andre kontrakter med offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere har vist store 

mangler med hensyn til grunnleggende krav, for 

eksempel manglende ytelse eller gjennomføring eller 

betydelige mangler ved det produktet eller den tjenesten 

som ytes, noe som gjør dem uegnet for det tiltenkte 

formålet, eller upassende atferd som reiser alvorlig tvil 

om markedsdeltakerens pålitelighet. I nasjonal lovgiv-

ning bør det fastsettes en lengste varighet for slik 

utelukkelse. 

71)  Det bør imidlertid gis rom for muligheten til at mar-

kedsdeltakere kan treffe samsvarstiltak med sikte på å 

avhjelpe følgene av eventuelle straffbare handlinger 

eller forsømmelser og effektivt forebygge ytterligere 

forekomster av upassende atferd. Slike tiltak kan bestå 

av særlig personal- og organisasjonsmessige tiltak, for 

eksempel avbrytelse av alle forbindelser med personer 

eller organisasjoner som er involvert i upassende atferd, 

egnede tiltak for omorganisering av personalet, 

gjennomføring av rapporterings- og kontrollordninger, 

opprettelse av en intern revisjonsstruktur for å overvåke 

samsvar, og at det vedtas interne regler for ansvar og 

erstatning. Dersom slike tiltak gir tilstrekkelige 

garantier, bør den aktuelle markedsdeltakeren ikke 

lenger være utelukket av disse grunnene alene. Mar-

kedsdeltakere bør ha muligheten til å be om at sam-

svarstiltak som treffes med sikte på mulig adgang til 

framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner, blir 

undersøkt. Det bør imidlertid være opp til medlems-

statene å bestemme nøyaktig hvilke prosedyremessige 

og materielle vilkår som skal gjelde i slike tilfeller. De 
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bør derfor særlig stå fritt til å beslutte om de skal la de 

enkelte offentlige oppdragsgiverne eller oppdragsgi-

verne foreta de relevante vurderingene, eller gi denne 

oppgaven til andre myndigheter på sentralt eller 

desentralisert plan. 

72)  Det er viktig at underleverandørenes oppfyllelse av 

gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, 

kollektive avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- 

eller arbeidsrettslige bestemmelser angitt i dette 

direktiv, forutsatt at slike regler og anvendelsen av dem 

er i samsvar med unionsretten, sikres gjennom hensikts-

messige tiltak av vedkommende nasjonale myndigheter, 

for eksempel arbeidstilsyn og miljøvernmyndigheter, 

innenfor deres ansvarsområder og oppgaver. Det er også 

nødvendig å sikre noe innsyn i underleverandørkjeden, 

ettersom dette gir offentlige oppdragsgivere og opp-

dragsgivere opplysninger om hvem som er til stede på 

byggeplasser der det foregår bygge- og anleggsarbeid 

som utføres for dem, eller der foretak yter tjenester i 

eller på bygg, infrastruktur eller områder, for eksempel 

rådhus, offentlige skoler, idrettsanlegg, havner eller 

motorveier, som de offentlige oppdragsgiverne er 

ansvarlige for eller som de har tilsyn med. Det bør 

presiseres at forpliktelsen til å gi påkrevde opplysninger 

i alle tilfeller påligger konsesjonsinnehaveren, enten på 

grunnlag av en særlig klausul som hver offentlige 

oppdragsgiver eller oppdragsgiver vil måtte ha med i 

framgangsmåten ved alle tildelinger, eller på grunnlag 

av forpliktelser som medlemsstatene vil pålegge konse-

sjonsinnehaveren i form av alminnelige bestemmelser. 

 Det bør også presiseres at vilkår i forbindelse med 

håndheving av oppfyllelse av gjeldende forpliktelser 

innenfor miljørett, sosialrett og arbeidsrett, fastsatt i 

unionsretten, nasjonal rett, kollektive avtaler eller i 

internasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige 

bestemmelser angitt i dette direktiv, forutsatt at slike 

regler og anvendelsen av dem er i samsvar med 

unionsretten, bør få anvendelse når nasjonal lovgivning 

i en medlemsstat fastsetter en ordning med solidaransvar 

mellom underleverandører og konsesjonsinnehaveren. 

Dessuten bør det angis uttrykkelig at medlemsstatene 

bør kunne gå lenger, for eksempel ved å utvide 

forpliktelsene til innsyn eller ved å muliggjøre eller 

kreve at offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere 

skal kontrollere at underleverandørene ikke befinner seg 

i noen av de situasjonene der utelukkelse av markeds-

deltakere vil være berettiget. Dersom slike tiltak 

anvendes på underleverandører, bør det sikres sammen-

heng med bestemmelsene som får anvendelse på 

konsesjonsinnehavere, slik at dersom det foreligger 

obligatoriske utelukkelsesgrunner, vil det følges av et 

krav om at konsesjonsinnehaveren skifter ut den berørte 

underleverandøren. Dersom slik kontroll viser at det 

foreligger ikke-obligatoriske grunner for utelukkelse, 

bør det presiseres at offentlige oppdragsgivere eller 

oppdragsgivere har mulighet til å kreve slik utskifting. 

Det bør også uttrykkelig angis at offentlige oppdrags-

givere eller oppdragsgivere kan være forpliktet til å 

kreve at den berørte underleverandøren skiftes ut 

dersom utelukkelse av konsesjonsinnehaveren vil være 

obligatorisk i slike tilfeller. Det bør også angis 

uttrykkelig at medlemsstatene står fritt til å fastsette 

strengere regler for ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

73)  Offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere bør 

vurdere anbudene på grunnlag av ett eller flere 

tildelingskriterier. For å sikre innsyn og likebehandling 

bør kriteriene for tildeling av konsesjoner alltid oppfylle 

visse allmenne standarder. Disse standardene kan vise 

til faktorer som ikke er rent økonomiske, men som 

påvirker verdien av et anbud fra den offentlige opp-

dragsgiverens eller oppdragsgiverens synspunkt, og som 

gjør det mulig å fastslå en overordnet økonomisk fordel 

for den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren. Kriteriene bør på forhånd gjøres tilgjengelige 

for alle mulige kandidater eller anbydere, gjelde kon-

traktens gjenstand og ikke gi den offentlige opp-

dragsgiveren eller oppdragsgiveren ubegrenset valg-

frihet. De bør muliggjøre effektiv konkurranse og følges 

av krav som gjør det mulig å kontrollere anbydernes 

opplysninger på en effektiv måte. Tildelingskriteriene 

bør kunne omfatte blant annet miljøkriterier, sosiale 

kriterier eller kriterier som gjelder nyskaping. Offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere bør også angi 

tildelingskriterier i prioritert rekkefølge med de viktigste 

først, for å sikre likebehandling av mulige anbydere ved 

å gi dem mulighet til å få kjennskap til alle elementer 

som de må ta hensyn til når de utarbeider anbudene sine. 

 I ekstraordinære tilfeller der den offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren mottar et anbud der det 

foreslås en nyskapende løsning med funksjonsytelse på 

et ekstraordinært nivå som en aktsom offentlig opp-

dragsgiver eller oppdragsgiver ikke kunne ha forutsett, 

bør den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren unntaksvis kunne endre rekkefølgen på til-

delingskriteriene for å ta hensyn til de nye mulighetene 

som den nyskapende løsningen gir, forutsatt at en slik 

endring sikrer likebehandling av alle faktiske eller 

mulige anbydere ved at det utlyses en ny anbuds-

konkurranse eller eventuelt offentliggjøres en ny 

konsesjonskunngjøring. 

74)  Elektroniske informasjons- og kommunikasjonsmidler 

kan i stor grad forenkle offentliggjøring av konsesjoner 

og øke effektiviteten, hastigheten og innsynet i kon-

sesjonstildelinger. Disse kan bli standardformene for 

kommunikasjon og informasjonsutveksling i framgangs-

måter ved tildeling av konsesjoner, ettersom de i stor 

grad øker markedsdeltakernes mulighet til å delta i 

framgangsmåter ved tildeling av konsesjoner i hele det 

indre marked.  
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75)  Konsesjonskontrakter omfatter vanligvis langsiktige og 

sammensatte tekniske og finansielle ordninger som ofte 

utsettes for endrede omstendigheter. Det er derfor 

nødvendig å presisere hvilke vilkår som fører til at 

endringer i en konsesjon under gjennomføringen av den 

krever en ny framgangsmåte ved tildeling av konses-

joner, idet det tas hensyn til relevant rettspraksis ved 

Den europeiske unions domstol. Det kreves en ny 

framgangsmåte ved tildeling av konsesjoner i tilfelle av 

vesentlige endringer i den opprinnelige konsesjonen, 

særlig med hensyn til virkeområdet og innholdet i 

partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser, herunder 

fordelingen av immaterialrettigheter. Slike endringer 

viser partenes intensjon om å reforhandle vesentlige 

vilkår i konsesjonen. Dette er særlig tilfellet dersom de 

endrede vilkårene ville ha virket inn på resultatet av 

framgangsmåten, dersom de hadde vært del av den 

opprinnelige framgangsmåten. Endringer i konsesjonen 

som medfører en mindre endring i kontraktsverdien opp 

til en viss verdi, bør alltid være mulig uten at det er 

nødvendig å gjennomføre en ny framgangsmåte ved 

tildeling av konsesjoner. Med sikte på dette og for å 

sikre rettssikkerheten bør dette direktiv fastsette nedre 

terskelverdier, og under disse kreves det ikke en ny 

framgangsmåte ved tildeling. Det bør være mulig å 

endre konsesjonen over disse terskelverdiene uten at det 

er nødvendig å gjennomføre en ny framgangsmåte ved 

tildeling, i den grad slike endringer er i samsvar med 

visse vilkår. Dette kan for eksempel være tilfellet for 

endringer som er blitt nødvendige som følge av behovet 

for å imøtekomme anmodninger fra offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere når det gjelder 

sikkerhetskrav og med hensyn til særtrekk ved 

virksomhet som for eksempel drift av fjellsports- og 

turistanlegg, der lovgivningen kan utvikles for å omfatte 

de tilhørende farene, i den grad slike endringer er i 

samsvar med de relevante vilkårene fastsatt i dette 

direktiv. 

76)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere kan stå 

overfor ytre omstendigheter som de ikke kunne forutse 

da de tildelte konsesjonen, særlig dersom gjennom-

føringen av konsesjonen strekker seg over lang tid. I 

slike tilfeller er det nødvendig med en viss grad av 

fleksibilitet for å tilpasse konsesjonen til disse 

omstendighetene uten en ny framgangsmåte ved 

tildeling. Begrepet uforutsigbare omstendigheter viser 

til omstendigheter som ikke kunne forutses til tross for 

at den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

har gjort rimelig grundige forberedelser til den 

opprinnelige tildelingen, idet det tas hensyn til de midler 

den har hatt til rådighet, arten av og egenskapene til det 

bestemte prosjektet, god praksis på det aktuelle området 

og behovet for å sikre et hensiktsmessig forhold mellom 

de ressursene som er brukt på å forberede tildelingen, og 

den forutsigbare verdien. Dette kan imidlertid ikke få 

anvendelse på tilfeller der en endring fører til at hele 

konsesjonens art forandres, for eksempel ved å skifte ut 

bygge- og anleggsarbeidene som skal utføres, eller 

tjenestene som skal ytes, med noe helt annet, eller ved å 

foreta en grunnleggende endring av typen konsesjon, 

ettersom det i en slik situasjon må forutsettes en 

hypotetisk påvirkning av resultatet. Når det gjelder 

konsesjoner som tildeles med sikte på å utøve en form 

for virksomhet som ikke er nevnt i vedlegg II, bør 

verdistigninger som ikke krever en ny framgangsmåte 

ved tildeling, ikke overstige 50 % av den opprinnelige 

konsesjonens verdi. Dersom det foretas flere påfølgende 

endringer, bør denne begrensningen få anvendelse på 

verdien av hver endring. Slike påfølgende endringer bør 

ikke ha til formål å omgå dette direktiv. 

77)  I samsvar med prinsippene om likebehandling og innsyn 

bør den anbyderen som vinner anbudet, ikke skiftes ut 

med en annen markedsdeltaker, for eksempel dersom en 

konsesjon heves på grunn av mangler i gjennom-

føringen, uten at konsesjonen gjenåpnes for kon-

kurranse. Den valgte anbyderen som gjennomfører 

konsesjonen, bør imidlertid, særlig dersom konsesjonen 

er tildelt en gruppe markedsdeltakere, kunne foreta visse 

strukturelle endringer under gjennomføringen av kon-

sesjonen, for eksempel rent interne omorganiseringer, 

overtakelser, fusjoner og oppkjøp eller konkurs. Slike 

strukturelle endringer bør ikke automatisk kreve nye 

framgangsmåter ved tildeling for konsesjonen som den 

aktuelle anbyderen gjennomfører. 

78)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere bør selv 

ha mulighet til å få innført endringer av en konsesjon 

ved hjelp av revisjons- eller opsjonsklausuler, men slike 

klausuler bør ikke gi dem ubegrenset spillerom. Dette 

direktiv bør derfor angi i hvilket omfang det kan 

innføres endringer i den opprinnelige konsesjonen. Det 

bør derfor presiseres at tilstrekkelig klart utarbeidede 

revisjons- eller opsjonsklausuler for eksempel kan gi 

mulighet for prisreguleringer eller sikre at for eksempel 

kommunikasjonsutstyr som skal leveres over et gitt 

tidsrom, fortsatt er egnet, også ved endring av 

kommunikasjonsprotokoller eller andre teknologiske 

endringer. Det bør også være mulig i henhold til 

tilstrekkelig klare klausuler å fastsette at det kan foretas 

tilpasninger av en konsesjon, dersom dette blir 

nødvendig på grunn av tekniske vanskeligheter som 

dukker opp under drift eller vedlikehold. Det bør også 

bemerkes at konsesjoner for eksempel kan omfatte både 

alminnelig vedlikehold og fastsette ekstraordinært 

vedlikehold som kan bli nødvendig for å sikre fortsatt 

drift av en offentlig tjeneste. 

79)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere kan stå 

overfor situasjoner der nye bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester blir nødvendig. I slike tilfeller bør en 

endring av den opprinnelige konsesjonen uten ny 

framgangsmåte ved konsesjonstildeling anses å være 

berettiget, forutsatt at vilkårene angitt i dette direktiv er 

oppfylt.  
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80)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere står av og 

til overfor omstendigheter som krever at konsesjoner 

heves før tiden, for å kunne oppfylle forpliktelsene i 

henhold til unionsregelverket for konsesjoner. Med-

lemsstatene bør derfor sikre at offentlige oppdragsgivere 

og oppdragsgivere, i henhold til vilkårene fastsatt i 

nasjonal rett, har mulighet til å heve en konsesjon i dens 

løpetid dersom unionsretten krever dette. 

81)  For å sikre tilstrekkelig rettslig vern av kandidatene og 

anbyderne i konsesjonstildelinger og for å håndheve 

dette direktiv og prinsippene i TEUV på en effektiv 

måte, bør rådsdirektiv 89/665/EØF(1) og rådsdirektiv 

92/13/EØF(2) få anvendelse også på tjenestekonsesjoner 

og bygge- og anleggskonsesjoner som tildeles av 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere. Direktiv 

89/665/EØF og 92/13/EØF bør derfor endres. 

82)  Behandlingen av personopplysninger i henhold til dette 

direktiv bør være underlagt europaparlaments- og råds-

direktiv 95/46/EF(3). 

83)  Medlemsstatene skal konsekvent og systematisk over-

våke hvordan reglene for tildeling av konsesjons-

kontrakter gjennomføres og virker, for å sikre en 

effektiv og ensartet anvendelse av unionsretten. 

84)  Kommisjonen bør vurdere de økonomiske virkningene 

på det indre marked, særlig når det gjelder faktorer som 

kontraktstildeling over landegrensene, små og mellom-

store bedrifters deltakelse og transaksjonskostnader, 

som følge av anvendelsen av terskelverdiene angitt i 

dette direktiv og utelukkelsen angitt i artikkel 12, idet 

det tas hensyn til vannsektorens særlige strukturer. 

Kommisjonen bør avlegge rapport om dette til 

Europaparlamentet og Rådet innen 18. april 2019. I 

samsvar med artikkel XXIV nr. 7 i GPA skal GPA være 

gjenstand for nye forhandlinger tre år etter at den trådte 

i kraft, samt regelmessig deretter. I denne sammenheng 

bør det vurderes om terskelverdiene er hensiktsmessige i 

forbindelse med forhandlinger i henhold til GPA, idet 

det tas hensyn til virkningen av inflasjon og transak-

sjonskostnader. Der det er mulig og hensiktsmessig, bør 

  

(1) Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av 

lover og forskrifter om gjennomføring av klagebehandling i 

forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og 

anleggskontrakter (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33). 

(2) Rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av 

lover og forskrifter om anvendelsen av fellesskapsreglene på 

innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, 

transport og telekommunikasjon (EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14). 

(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). 

Kommisjonen vurdere å foreslå en økning av terskel-

verdiene som får anvendelse i henhold til GPA, i neste 

forhandlingsrunde. Dersom disse terskelverdiene end-

res, bør Kommisjonens rapport, der det er relevant, føl-

ges opp av et forslag til regelverk som endrer terskel-

verdiene fastsatt i dette direktiv. 

85)  For å kunne tilpasse dette direktiv til den raske tekniske 

og økonomiske utviklingen og endringer i regelverket, 

bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV med hensyn til 

gjennomgåelse av listen over rettsakter som er angitt i 

vedlegg III, gjennomgåelse av de tekniske fram-

gangsmåtene for å beregne terskelverdien samt for 

regelmessig å revidere selve terskelverdien, endring av 

henvisninger til CPV-nomenklaturen og tilpasning av 

listen over rettsakter som er angitt i vedlegg X. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

86)  For å sikre ensartede vilkår for framgangsmåten for å 

utarbeide og overføre kunngjøringer og for å oversende 

og offentliggjøre opplysninger som er nevnt i vedlegg 

V, VII og VIII, bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(4). Framgangsmåten med rådgivende 

komité bør anvendes til vedtakelsen av gjennomførings-

rettsaktene som ikke har noen innvirkning verken på 

den økonomiske situasjonen eller når det gjelder arten 

og omfanget av forpliktelsene som følger av dette 

direktiv. Derimot kjennetegnes disse rettsaktene av et 

rent forvaltningsmessig formål og tjener til å lette 

anvendelsen av dette direktiv. 

87)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å samordne 

lover og forskrifter i medlemsstatene som får 

anvendelse på visse framgangsmåter ved tildeling av 

konsesjoner, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet.  

  

(4) 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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88)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I:  FORMÅL, VIRKEOMRÅDE, PRINSIPPER OG DEFINISJONER 

KAPITTEL I:  Virkeområde, allmenne prinsipper og definisjoner 

AVSNITT I:  FORMÅL, VIRKEOMRÅDE, ALLMENNE PRINSIPPER, DEFINISJONER OG TERSKEL-

VERDI 

Artikkel 1:  Formål og virkeområde 

Artikkel 2:  Prinsippet om myndighetenes selvstyre 

Artikkel 3:  Prinsippet om likebehandling, ikke-diskriminering og innsyn 

Artikkel 4:  Frihet til å definere tjenester av allmenn økonomisk betydning 

Artikkel 5:  Definisjoner 

Artikkel 6:  Offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 7:  Oppdragsgivere 

Artikkel 8:  Terskelverdier og metoder for å beregne anslått verdi av konsesjoner 

Artikkel 9:  Revisjon av terskelverdien 

AVSNITT II:  UNNTAK 

Artikkel 10:  Unntak for konsesjoner tildelt av offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere 

Artikkel 11:  Særlige unntak på området elektronisk kommunikasjon 

Artikkel 12:  Særlige unntak i vannsektoren 

Artikkel 13:  Konsesjoner som tildeles et tilknyttet foretak 

Artikkel 14:  Konsesjoner som tildeles et fellesforetak eller en oppdragsgiver som inngår i et 

fellesforetak 

Artikkel 15:  Opplysninger fra oppdragsgiverne 

Artikkel 16:  Unntak for virksomhet som er direkte utsatt for konkurranse 
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AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE, PRINSIPPER OG DEFINISJONER 

KAPITTEL I 

Virkeområde, allmenne prinsipper og definisjoner 

Av s n i t t  I  

F o r må l ,  v i r ke o mr å de ,  a l l me nne  pr i ns i ppe r ,  

de f i n i s j o ne r  og  t er s ke l v e r d i  

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved dette direktiv fastsettes det regler for framgangsmåter 

for innkjøp foretatt av offentlige oppdragsgivere og oppdrags-

givere, hvis verdi anslås ikke å være lavere enn terskelverdien 

fastsatt i artikkel 8. 

2. Dette direktiv får anvendelse på bygge- og anleggskonse-

sjoner eller tjenestekonsesjoner til markedsdeltakere som til-

deles av 

a)  offentlige oppdragsgivere eller 

b)  oppdragsgivere, forutsatt at bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenestene er beregnet på utøvelse av en av formene 

for virksomhet som er nevnt i vedlegg II. 

3. Anvendelsen av dette direktiv er underlagt artikkel 346 i 

TEUV. 

4. Avtaler, beslutninger eller andre juridiske virkemidler 

som organiserer overdragelse av myndighet og ansvarsområder 

for utførelse av offentlige oppgaver mellom offentlige opp-

dragsgivere eller oppdragsgivere eller grupper av offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere, og som ikke innebærer at 

det skal gis betaling for gjennomføring av kontrakter, anses 

som en del av den berørte medlemsstatens interne organisasjon, 

og berøres som sådan ikke på noen måte av dette direktiv. 

Artikkel 2 

Prinsippet om myndighetenes selvstyre 

1. I dette direktiv anerkjennes prinsippet om selvstyre for 

nasjonale, regionale og lokale myndigheter i samsvar med 

nasjonal rett og unionsretten. Disse myndighetene står fritt til å 

bestemme hvordan det er best å forvalte utførelsen av bygge- 

og anleggsarbeid eller tjenesteyting, for særlig å sikre et høyt 

nivå med hensyn til kvalitet, sikkerhet og overkommelige 

priser, likebehandling og fremming av universell utforming og 

av brukernes rettigheter i forbindelse med offentlige tjenester. 

Disse myndighetene kan velge å utføre sine offentlige oppgaver 

med egne ressurser eller i samarbeid med andre myndigheter 

eller å delegere dem til markedsdeltakere. 

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes eiendomsrett. 

Særlig kreves det ikke privatisering av offentlige foretak som 

yter offentlige tjenester. 

Artikkel 3 

Prinsippet om likebehandling, ikke-diskriminering og 

innsyn 

1. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal 

behandle markedsdeltakere likt og uten forskjellsbehandling, og 

opptre på en måte som gir adgang til innsyn og står i forhold til 

målet. 

Framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner, herunder den 

anslåtte verdien, skal ikke utformes i den hensikt å unnta den 

fra dette direktivs virkeområde eller på utilbørlig måte be-

gunstige eller forfordele visse markedsdeltakere eller visse 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester. 

2. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal sikte på 

å sikre innsyn i framgangsmåten ved tildeling og gjennom-

føringen av kontrakten samtidig som artikkel 28 overholdes. 

Artikkel 4 

Frihet til å definere tjenester av allmenn økonomisk 

betydning 

1. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere hva de anser for å være 

tjenester av allmenn økonomisk betydning, hvordan disse 

tjenestene bør organiseres og finansieres i samsvar med reglene 

for statsstøtte, og hvilke særlige forpliktelser som bør gjelde for 

dem. Dette direktiv berører heller ikke måten medlemsstatene 

organiserer sine trygdeordninger på. 

2. Ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse skal ikke 

være omfattet av dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 5 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1)  «konsesjoner» bygge- og anleggskonsesjoner eller tje-

nestekonsesjoner som definert i bokstav a) og b):   
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a) «bygge- og anleggskonsesjon» en gjensidig bebyrden-

de kontrakt som inngås skriftlig, der én eller flere 

offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere over-

drar utførelsen av bygge- og anleggsarbeid til én eller 

flere markedsdeltakere, der vederlaget for denne 

overdragelsen består enten utelukkende av retten til å 

utnytte bygge- og anleggsarbeidene som er omfattet av 

kontrakten, eller av denne retten sammen med en 

betaling, 

b) «tjenestekonsesjon» en gjensidig bebyrdende kontrakt 

som inngås skriftlig, der én eller flere offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere overdrar yting og 

forvaltning av andre tjenester enn utførelsen av bygge- 

og anleggsarbeidene som er nevnt i bokstav a), til én 

eller flere markedsdeltakere, der vederlaget for denne 

overdragelsen består enten utelukkende av retten til å 

utnytte tjenestene som er omfattet av kontrakten, eller 

av denne retten sammen med en betaling. 

 Tildeling av en bygge- og anleggskonsesjon eller tje-

nestekonsesjon skal innebære at det overføres en drifts-

risiko til konsesjonsinnehaveren ved utnyttelsen av disse 

bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene, som omfatter 

en etterspørsels- eller tilbudsrisiko eller begge deler. 

Konsesjonsinnehaveren skal anses å påta seg driftsrisikoen 

dersom vedkommende under normale driftsforhold ikke er 

garantert å tjene inn igjen investeringene som er foretatt, 

og kostnadene som er påløpt i forbindelse med driften av 

bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene som er 

konsesjonens gjenstand. Den delen av risikoen som over-

føres til konsesjonsinnehaveren, skal innebære en reell 

eksponering for markedets svingninger, slik at et mulig 

anslått tap som konsesjonsinnehaveren påføres, ikke skal 

være bare nominelt eller ubetydelig, 

2)  «markedsdeltaker» enhver fysisk eller juridisk person, 

eller en offentlig enhet eller gruppe av slike personer eller 

enheter, herunder midlertidige sammenslutninger av 

foretak, som på markedet tilbyr utførelse av bygge- og 

anleggsarbeid og/eller oppføring av bygg, levering av 

produkter eller tjenesteyting, 

3)  «kandidat» en markedsdeltaker som har søkt om 

innbydelse eller har mottatt innbydelse til å delta i en 

konsesjonstildeling, 

4)  «anbyder» en markedsdeltaker som har innlevert et anbud, 

5)  «konsesjonsinnehaver» en markedsdeltaker som er tildelt 

en konsesjon, 

6)  «skriftlig» ethvert uttrykk som består av ord eller tall som 

kan leses, reproduseres og deretter kommuniseres, her-

under opplysninger som sendes og lagres ved hjelp av 

elektroniske midler, 

7)  «utførelse av bygge- og anleggsarbeid» enten utførelse 

eller både prosjektering og utførelse av bygge- og an-

leggsarbeid som gjelder en av formene for virksomhet som 

er nevnt i vedlegg I, eller av bygg, eller oppføring, uansett 

på hvilken måte, av et bygg som oppfyller kravene fastsatt 

av den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

som har en avgjørende innflytelse på typen eller pro-

sjekteringen av bygget, 

8)  «bygg» resultatet av bygge- og anleggsarbeid eller ingeni-

ørarbeid sett under ett, som i seg selv er tilstrekkelig til å 

oppfylle en økonomisk eller teknisk funksjon, 

9)  «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling 

(herunder digital komprimering) og lagring av data som 

sendes, overføres og mottas via kabel, radiobølger, med 

optiske midler eller med andre elektromagnetiske midler, 

10) «enerett» en rettighet som er gitt av en vedkommende 

myndighet i en medlemsstat i henhold til en lov eller 

offentliggjort forskrift som er forenlig med traktatene, som 

medfører at utøvelsen av en virksomhet forbeholdes én 

enkelt markedsdeltaker, og som i vesentlig grad påvirker 

andre markedsdeltakeres muligheter til å utøve slik 

virksomhet, 

11)  «særrett» en rettighet som er gitt av en vedkommende 

myndighet i en medlemsstat i henhold til en lov eller 

offentliggjort forskrift som er forenlig med traktatene, som 

medfører at utøvelsen av en virksomhet forbeholdes to 

eller flere markedsdeltakere, og som i vesentlig grad 

påvirker andre markedsdeltakeres muligheter til å utøve 

slik virksomhet, 

12) «konsesjonsdokument» ethvert dokument som er utarbei-

det eller vises til av den offentlige oppdragsgiveren eller 

oppdragsgiveren for å beskrive eller bestemme elementer i 

konsesjonen eller framgangsmåten, herunder konsesjons-

kunngjøringen, de tekniske kravene og funksjonskravene, 

foreslåtte konsesjonsvilkår, formater for kandidaters og 

anbyderes framlegging av dokumenter, opplysninger om 

alminnelige forpliktelser samt eventuelle ytterligere 

dokumenter, 

13) «nyskaping» innføring av nye eller vesentlig forbedrede 

produkter, tjenester eller prosesser, herunder, men ikke 

begrenset til, produksjons-, bygge- eller konstruksjons-

prosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organi-

sasjonsmetode innen forretningspraksis, organisering av 

arbeidsplassen eller eksterne forbindelser, blant annet med 

sikte på å bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer 

eller støtte Europa 2020-strategien.  
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Artikkel 6 

Offentlige oppdragsgivere 

1. I dette direktiv menes med «offentlige oppdragsgivere» 

statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige 

organer eller sammenslutninger dannet av én eller flere slike 

myndigheter eller ett eller flere slike offentligrettslige organer, 

unntatt de myndighetene, organene eller sammenslutningene 

som utøver en av formene for virksomhet som er nevnt i 

vedlegg II, og tildeler en konsesjon for utøvelse av en av disse 

formene for virksomhet. 

2. «Regionale myndigheter» omfatter alle myndigheter i de 

administrative enhetene som er oppført på den ikke-uttøm-

mende listen i NUTS 1 og 2, som nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(1). 

3. «Lokale myndigheter» omfatter alle myndigheter i de 

administrative enhetene som hører inn under NUTS 3 og 

mindre administrative enheter, som nevnt i forordning (EF) 

nr. 1059/2003. 

4. «Offentligrettslige organer» er organer som har alle 

følgende egenskaper: 

a)  de er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme 

allmennhetens behov, men ikke behov av industriell eller 

forretningsmessig art, 

b)  de er et rettssubjekt og 

c)  de er i hovedsak finansiert av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer; eller 

deres forvaltning er underlagt en av disse myndighetenes 

eller et av disse organenes tilsyn; eller de har et admini-

strasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten 

av medlemmene er utpekt av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer. 

Artikkel 7 

Oppdragsgivere 

1. I dette direktiv menes med «oppdragsgivere» enheter som 

utøver en av formene for virksomhet som er nevnt i vedlegg II, 

og tildeler en konsesjon for utøvelse av en av disse formene for 

virksomhet, og som er en av følgende: 

a)  statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentlig-

rettslige organer eller sammenslutninger dannet av én eller 

flere slike myndigheter eller ett eller flere slike offentlig-

rettslige organer, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 

26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

b)  offentlige foretak som definert i nr. 4 i denne artikkel, 

c)  andre enheter enn enhetene som er nevnt i bokstav a) og b) 

i dette nummer, men som driver sin virksomhet på grunnlag 

av særretter eller eneretter som de har fått for å utøve en av 

formene for virksomhet som er nevnt i vedlegg II. 

2. Enheter som har fått særretter eller eneretter ved en 

framgangsmåte der det er sikret tilstrekkelig offentlighet, og  

der tildelingen av disse rettighetene var basert på objektive 

kriterier, skal ikke utgjøre «oppdragsgivere» i henhold til nr. 1 

bokstav c). Slike framgangsmåter skal omfatte: 

a)  framgangsmåter ved tildeling av kontrakter med forut-

gående utlysing av konkurranse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(2) og 

direktiv 2014/25/EU, direktiv 2009/81/EF eller dette 

direktiv, 

b)  framgangsmåter i henhold til andre unionsrettsakter oppført 

i vedlegg III, som sikrer tilstrekkelig forutgående innsyn 

ved tildeling av tillatelser på grunnlag av objektive 

kriterier. 

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 48 når det gjelder endringer av 

listen over unionsrettsaktene som er angitt i vedlegg III, når det 

er nødvendig fordi disse rettsaktene oppheves eller endres, eller 

fordi nye rettsakter vedtas. 

4. Med «offentlig foretak» menes ethvert foretak som 

offentlige oppdragsgivere direkte eller indirekte kan utøve 

dominerende innflytelse på i kraft av eierforhold, kapital-

interesser eller de regler som gjelder for foretaket. 

Offentlige oppdragsgivere skal forutsettes å ha dominerende 

innflytelse i alle tilfeller der de direkte eller indirekte 

a)  eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, 

b)  kontrollerer et flertall av stemmene som er knyttet til aksjer 

utstedt av foretaket, 

c)  kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i 

foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av  

26. februar 2014 om offentlige innkjøp (EUT L 94 av 28.3.2014, 

s. 65). 
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Artikkel 8 

Terskelverdi og metoder for å beregne anslått verdi av 

konsesjoner 

1. Dette direktiv får anvendelse på konsesjoner med en verdi 

på minst 5 186 000 euro. 

2. Verdien av en konsesjon skal være konsesjons-

innehaverens samlede omsetning i kontraktens løpetid, uten 

merverdiavgift, som anslått av den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren, som vederlag for de bygge- og an-

leggsarbeidene og tjenestene som er omfattet av konsesjonen, 

samt for varer i forbindelse med slike bygge- og anleggsarbei-

der og tjenester. 

Denne anslåtte verdien skal være gyldig på det tidspunktet 

konsesjonen kunngjøres, eller dersom det ikke kreves at konse-

sjonen kunngjøres, på det tidspunktet da den offentlige opp-

dragsgiveren eller oppdragsgiveren innleder framgangsmåten 

ved tildeling av konsesjoner, for eksempel ved å kontakte 

markedsdeltakere i forbindelse med konsesjonene. 

I nr. 1 skal den gyldige anslåtte verdien være verdien av konse-

sjonen på tildelingstidspunktet dersom verdien av konsesjonen 

på tildelingstidspunktet er mer enn 20 % høyere enn den 

anslåtte verdien. 

3. Den anslåtte verdien av konsesjonen skal beregnes ved 

hjelp av en objektiv metode som er angitt i konsesjonsdo-

kumentene. Når de offentlige oppdragsgiverne og oppdrags-

giverne beregner den anslåtte verdien av konsesjonen, skal de 

når det er relevant, særlig ta hensyn til: 

a)  verdien av enhver form for opsjoner og eventuelle forlen-

gelser av konsesjonens varighet, 

b)  inntekter fra betaling av gebyrer og bøter fra brukerne av 

bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene utover dem 

som innkreves på vegne av den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren, 

c)  betaling eller økonomiske fordeler i enhver form fra den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren eller en 

annen offentlig myndighet til konsesjonsinnehaveren, 

herunder godtgjøring for å oppfylle en forpliktelse til å yte 

en offentlig tjeneste og offentlige investeringstilskudd, 

d)  verdien av tilskudd eller økonomiske fordeler i enhver form 

fra tredjemann til gjennomføringen av konsesjonen, 

e)  inntekter fra salg av eiendeler som er en del av konse-

sjonen, 

f)  verdien av alle varer og tjenester som de offentlige opp-

dragsgiverne eller oppdragsgiverne stiller til rådighet for 

konsesjonsinnehaveren, forutsatt at de er nødvendige for å 

utføre bygge- og anleggsarbeidene eller yte tjenestene, 

g)  eventuelle premier eller betaling til kandidater eller 

anbydere. 

4. Metoden som benyttes til å beregne den anslåtte verdien 

av en konsesjon, skal ikke velges med det formål å unnta den 

fra dette direktivs virkeområde. En konsesjon skal ikke 

oppdeles i den hensikt å hindre at den hører inn under dette 

direktivs virkeområde, med mindre dette er objektivt begrunnet. 

5. Dersom planlagt bygge- og anleggsarbeid eller planlagt 

tjenesteyting kan føre til at konsesjoner blir tildelt i form av 

delkontrakter, skal det tas hensyn til den anslåtte samlede 

verdien av alle slike delkontrakter. 

6. Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik eller 

større enn terskelverdien fastsatt i denne artikkel, får dette 

direktiv anvendelse på tildelingen av hver delkontrakt. 

Artikkel 9 

Revisjon av terskelverdien 

1. Hvert annet år fra 30. juni 2013 skal Kommisjonen kon-

trollere at terskelverdien fastsatt i artikkel 8 nr. 1 tilsvarer den 

terskelverdien som er fastsatt i WTO-avtalen om offentlige 

innkjøp (GPA) for bygge- og anleggskonsesjoner, og skal om 

nødvendig revidere denne terskelverdien i samsvar med denne 

artikkel. 

I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal Kommi-

sjonen beregne verdien av terskelverdien på grunnlag av 

gjennomsnittlig dagskurs for euro, uttrykt i spesielle trekkret-

tigheter (SDR), i et tidsrom på 24 måneder som avsluttes 

31. august umiddelbart før revisjonen med virkning fra 

1. januar. Verdien av den terskelverdien som revideres på denne 

måten, skal om nødvendig avrundes ned til nærmeste tusen euro 

for å sikre overholdelse av den gjeldende terskelverdien fastsatt 

i GPA, uttrykt i SDR. 

2. Hvert annet år fra 1. januar 2014 skal Kommisjonen be-

stemme verdiene, i den nasjonale valuta for medlemsstater som 

ikke har euro som valuta, av terskelverdien som er nevnt i 

artikkel 8 nr. 1, revidert i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal 

bestemmelsen av slike verdier baseres på den gjennomsnittlige 

dagskursen for disse valutaene som tilsvarer den gjeldende 

terskelverdien uttrykt i euro, i et tidsrom på 24 måneder som 

avsluttes 31. august umiddelbart før revisjonen med virkning 

fra 1. januar.  
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3. Kommisjonen skal offentliggjøre den reviderte terskel-

verdien nevnt i nr. 1, den tilsvarende verdien i de nasjonale 

valutaene nevnt i nr. 2 første ledd, og verdien bestemt i samsvar 

med nr. 2 annet ledd, i Den europeiske unions tidende i 

begynnelsen av november etter revisjonen. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 48 for å tilpasse metodene 

angitt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, til enhver endring i 

metodene fastsatt i GPA, for revisjon av terskelverdien nevnt i 

artikkel 8 nr. 1, og for bestemmelse av de tilsvarende verdiene i 

den nasjonale valuta for medlemsstater som ikke har euro som 

valuta, som nevnt i nr. 2 i denne artikkel. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 48 for å revidere terskelverdien nevnt i 

artikkel 8 nr. 1, i henhold til nr. 1 i denne artikkel. 

5. Dersom det er nødvendig å revidere denne terskelverdien, 

og tidsbegrensninger hindrer bruk av framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 48 og tvingende hasteårsaker derfor gjør det nødvendig, 

får framgangsmåten fastsatt i artikkel 49 anvendelse på 

delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 4 annet ledd i denne 

artikkel. 

Av s n i t t  I I  

U nnt a k  

Artikkel 10 

Unntak for konsesjoner tildelt av offentlige oppdragsgivere 

og oppdragsgivere 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner 

som tildeles en offentlig oppdragsgiver eller oppdragsgiver som 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), eller en sammenslutning av 

slike på grunnlag av en enerett. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner som 

tildeles en markedsdeltaker på grunnlag av en enerett som er 

tildelt i samsvar med TEUV og unionsrettsakter som fastsetter 

felles regler for markedsadgang som gjelder for virksomhet 

nevnt i vedlegg II. 

2. Som unntak fra nr. 1 annet ledd i denne artikkel får 

artikkel 32 anvendelse når det i Unionens sektorregelverk nevnt 

i det leddet ikke er fastsatt sektorspesifikke forpliktelser til 

innsyn. 

Dersom en medlemsstat tildeler en markedsdeltaker en enerett 

til å utøve en av formene for virksomhet som er nevnt i 

vedlegg II, skal den underrette Kommisjonen om dette innen én 

måned etter at eneretten er tildelt. 

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner for 

lufttransporttjenester på grunnlag av tildeling av en lisens i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1008/2008(1) eller på konsesjoner for offentlig person-

transport i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007. 

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren er forpliktet 

til å tildele eller organisere i samsvar med andre framgangs-

måter enn dem som er fastsatt i dette direktiv, og som er innført 

ved følgende: 

a)  et juridisk virkemiddel som skaper folkerettslige 

forpliktelser, for eksempel en internasjonal avtale som i 

samsvar med TEUV er inngått mellom en medlemsstat og 

én eller flere tredjestater eller deler av slike, og som 

omfatter bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester 

beregnet på et prosjekt som de undertegnende partene skal 

gjennomføre eller utnytte i fellesskap, 

b)  en internasjonal organisasjon. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren tildeler i 

samsvar med innkjøpsregler fastsatt av en internasjonal 

organisasjon eller internasjonal finansinstitusjon, dersom de 

berørte konsesjonene i sin helhet finansieres av denne 

organisasjonen eller institusjonen. Når det gjelder konsesjoner 

som i stor grad samfinansieres av en internasjonal organisasjon 

eller internasjonal finansinstitusjon, skal partene inngå avtale 

om gjeldende framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. 

Medlemsstatene skal oversende alle juridiske virkemidler nevnt 

i bokstav a) i første ledd i dette nummer til Kommisjonen, som 

kan rådspørre Den rådgivende komité for offentlige innkjøp 

nevnt i artikkel 50. 

Dette nummer får ikke anvendelse på konsesjoner på forsvars- 

og sikkerhetsområdet som nevnt i direktiv 2009/81/EF. 

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner på 

forsvars- og sikkerhetsområdet som nevnt i direktiv 

2009/81/EF, som er omfattet av 

a)  særlige saksbehandlingsregler i henhold til en internasjonal 

avtale eller overenskomst som er inngått mellom en eller 

flere medlemsstater og en eller flere tredjestater,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 

24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 
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b)  særlige saksbehandlingsregler i henhold til en internasjonal 

avtale eller overenskomst som er inngått om troppestasjo-

nering, og som vedrører foretak i en medlemsstat eller 

tredjestat, 

c)  særlige saksbehandlingsregler for en internasjonal organisa-

sjon som kjøper inn for sine formål, eller på konsesjoner 

som skal tildeles av en medlemsstat i samsvar med disse 

reglene. 

6. Dette direktiv får anvendelse på tildeling av konsesjoner 

på forsvars- og sikkerhetsområdet som nevnt i direktiv 

2009/81/EF, med følgende unntak: 

a)  konsesjoner der anvendelsen av dette direktiv ville forplikte 

en medlemsstat til å gi opplysninger som den finner at det 

vil være i strid med dens vesentlige sikkerhetsinteresser å 

meddele, eller dersom tildelingen og gjennomføringen av 

konsesjonen er erklært hemmelig eller skal ledsages av 

særlige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter i en medlemsstat, forutsatt at medlemsstaten har 

fastslått at de berørte vesentlige interessene ikke kan sikres 

ved mindre inngripende tiltak, for eksempel tiltakene nevnt 

i nr. 7, 

b)  konsesjoner som tildeles innenfor rammen av et samarbeids-

program som nevnt i artikkel 13 bokstav c) i direktiv 

2009/81/EF, 

c)  konsesjoner som tildeles en regjering av en annen regjering 

i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider og tjenester 

som er direkte knyttet til militært utstyr eller følsomt utstyr, 

eller særskilte bygge- og anleggsarbeider og tjenester for 

militære formål eller følsomme bygge- og anleggsarbeider 

og tjenester, 

d)  konsesjoner som tildeles i en tredjestat og gjennomføres  

når styrker er stasjonert utenfor Unionens territorium, der 

de operasjonelle behovene krever at disse konsesjons-

kontraktene inngås med markedsdeltakere i det området der 

operasjonen gjennomføres, og 

e)  konsesjoner som på andre måter er unntatt i henhold til 

dette direktiv. 

7.  Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som 

ikke ellers er unntatt i henhold til nr. 6, i den grad beskyttelse 

av en medlemsstats vesentlige sikkerhetsinteresser ikke kan 

sikres ved mindre inngripende tiltak, for eksempel ved å 

pålegge krav med sikte på å beskytte den fortrolige arten av de 

opplysningene som den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren gjør tilgjengelige i en framgangsmåte ved tildeling 

av en konsesjon som fastsatt i dette direktiv. 

8.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner 

som gjelder 

a)  anskaffelse eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av 

grunn, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom 

eller tilhørende rettigheter, 

b) anskaffelse, utvikling, produksjon eller samproduksjon av 

programmateriale som er beregnet på audiovisuelle 

medietjenester eller radiotjenester, som tildeles av tilbydere 

av audiovisuelle medietjenester eller radiotjenester, eller 

konsesjoner for levering av sendetid eller programmer som 

tildeles til tilbydere av audiovisuelle medietjenester eller 

radiotjenester. I denne bokstav menes med begrepene 

«audiovisuelle medietjenester» og «tilbydere av medie-

tjenester» det samme som i henholdsvis artikkel 1 nr. 1 

bokstav a) og artikkel 1 nr. 1 bokstav d) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1). Med 

«program» menes det samme som i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b) i nevnte direktiv, men skal også omfatte radioprogram-

mer og materiale til radioprogrammer. Ved anvendelse av 

denne bestemmelse menes dessuten med «programma-

teriale» det samme som «program», 

c) voldgifts- og meglingstjenester, 

d)  enhver av de følgende juridiske tjenestene: 

i) juridisk representasjon av en klient ved en advokat som 

definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 77/249/EØF(2) i 

forbindelse med 

− voldgift eller megling som holdes i en medlemsstat, 

en tredjestat eller for en internasjonal voldgifts- 

eller meglingsinstans, eller 

− rettergang for domstoler eller offentlige 

myndigheter i en medlemsstat eller en tredjestat, 

eller for internasjonale domstoler eller institusjoner, 

ii) juridisk rådgivning som foretas som forberedelse til 

enhver behandling nevnt i punkt i) i denne bokstav, 

eller der det foreligger konkrete indikasjoner og høy 

sannsynlighet for at den saken rådgivningen gjelder, vil 

bli omfattet av slik behandling, forutsatt at rådgivn-

ingen foretas av en advokat som definert i artikkel 1 i 

direktiv 77/249/EØF,   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 

(direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 

15.4.2010, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 77/249/EØF av 22. mars 1977 med henblikk på å lette 

den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester 

(EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17). 
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iii) dokumentsertifiserings- og autentiseringstjenester som 

skal ytes av notarius publicus, 

iv) juridiske tjenester som ytes av forvaltere eller andre 

oppnevnte verger, eller andre juridiske tjenester der 

tjenesteyteren er utpekt av en domstol i den berørte 

medlemsstaten eller er utpekt i henhold til lovgivnin-

gen til å utføre særlige oppgaver under tilsyn av slike 

domstoler, 

v) andre juridiske tjenester som i den berørte medlems-

staten, om enn bare leilighetsvis, er knyttet til utøvel-

sen av offentlig myndighet, 

e)  finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, kjøp 

eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle in-

strumenter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(1), sentralbanktjenester og transaksjoner som 

gjennomføres med Det europeiske finansielle stabiliserings-

fond og Den europeiske stabiliseringsordning, 

f)  lån, uavhengig av om det er i forbindelse med utstedelse, 

salg, kjøp eller overføring av verdipapirer og andre finansi-

elle instrumenter, 

g)  sivilforsvarstjenester, sivile beredskapstjenester og tjenester 

til forebygging av fare som ytes av ideelle organisasjoner 

eller sammenslutninger, og som omfattes av CPV-kode 

75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 

75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 og 

85143000-3, unntatt ambulansetjenester for transport av 

pasienter, 

h)  tjenester i forbindelse med politiske kampanjer som 

omfattes av CPV-kode 79341400-0, 92111230-3 og 

92111240-6, dersom de tildeles av et politisk parti i 

forbindelse med en valgkamp. 

9.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner 

for lotteritjenester som omfattes av CPV-kode 92351100-7, 

som en medlemsstat tildeler en markedsdeltaker på grunnlag av 

en enerett. Ved anvendelsen av dette nummer omfatter begrepet 

enerett ikke enerett som nevnt i artikkel 7 nr. 2. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 

om markeder for finansielle instrumenter, om endring av råds-

direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF 

(EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

Tildelingen av en slik enerett skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

10.  Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som 

offentlige oppdragsgivere tildeler for å kunne utøve sin 

virksomhet i en tredjestat, på vilkår som ikke medfører fysisk 

bruk av et nett eller geografisk område i Unionen. 

Artikkel 11 

Særlige unntak på området elektronisk kommunikasjon 

Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som har som 

hovedformål å gi offentlige oppdragsgivere mulighet til å levere 

eller drive offentlige kommunikasjonsnett eller levere en eller 

flere elektroniske kommunikasjonstjenester til allmennheten. 

I denne artikkel menes med begrepene «offentlig kommunika-

sjonsnett» og «elektronisk kommunikasjonstjeneste» det 

samme som i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2). 

Artikkel 12 

Særlige unntak i vannsektoren 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner for 

a)  levering eller drift av faste nett beregnet på å yte en tjeneste 

til allmennheten i forbindelse med produksjon, transport 

eller distribusjon av drikkevann, 

b)  forsyning av drikkevann til slike nett. 

2. Dette direktiv får heller ikke anvendelse på konsesjoner 

som gjelder en av eller begge følgende gjenstander, når de er 

knyttet til en form for virksomhet som er nevnt i nr. 1: 

a)  vannbyggingsprosjekter, vanning eller drenering, forutsatt 

at vannmengden som skal brukes til forsyning av 

drikkevann, utgjør mer enn 20 % av den samlede mengden 

vann som gjøres tilgjengelig gjennom slike prosjekter eller 

vannings- eller dreneringsanlegg, eller 

b)  tømming eller rensing av kloakk.  

  

(2) 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). 
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Artikkel 13 

Konsesjoner som tildeles et tilknyttet foretak 

1. I denne artikkel menes med «tilknyttet foretak» et foretak 

hvis årsregnskaper er konsolidert med regnskapene til opp-

dragsgiveren i samsvar med kravene i direktiv 2013/34/EU. 

2. Når det gjelder enheter som ikke er omfattet av direktiv 

2013/34/EU, menes med «tilknyttet foretak» et foretak 

a)  som oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan ha 

dominerende innflytelse på, 

b)  som kan utøve dominerende innflytelse på oppdrags-

giveren, eller 

c)  som sammen med oppdragsgiveren er underlagt et annet 

foretaks dominerende innflytelse i kraft av eierforhold, 

kapitalinteresser eller de regler som gjelder for foretaket. 

I dette nummer menes med «dominerende innflytelse» det 

samme som i artikkel 7 nr. 4 annet ledd. 

3. Uten hensyn til artikkel 17 og forutsatt at vilkårene i nr. 4 

i denne artikkel er oppfylt, får dette direktiv ikke anvendelse på 

konsesjoner som tildeles 

a)  av en oppdragsgiver til et tilknyttet foretak eller 

b)  av et fellesforetak som utelukkende består av flere 

oppdragsgivere, med det formål å utøve virksomhet som er 

nevnt i vedlegg II, til et foretak som er tilknyttet én av disse 

oppdragsgiverne. 

4. Nr. 3 får anvendelse på 

a)  tjenestekonsesjoner, forutsatt at minst 80 % av det til-

knyttede foretakets gjennomsnittlige samlede omsetning de 

tre foregående årene, dersom det tas hensyn til alle tjenester 

som foretaket har ytt, stammer fra tjenesteyting til opp-

dragsgiveren eller andre foretak som det er tilknyttet, 

b)  bygge- og anleggskonsesjoner, forutsatt at minst 80 % av 

det tilknyttede foretakets gjennomsnittlige samlede 

omsetning de tre foregående årene, dersom det tas hensyn 

til alt bygge- og anleggsarbeid som foretaket har utført, 

stammer fra bygge- og anleggsarbeid som er utført for 

oppdragsgiveren eller andre foretak som det er tilknyttet. 

5. Dersom omsetningen ikke foreligger for de tre foregående 

årene på grunn av datoen da det tilknyttede foretaket ble 

opprettet eller innledet sin virksomhet, skal det være til-

strekkelig at dette foretaket viser at omsetningen nevnt i nr. 4 

bokstav a) eller b) er troverdig, særlig ved hjelp av prognoser 

for virksomheten. 

6. Når mer enn ett foretak som er tilknyttet oppdragsgiveren 

som de utgjør en økonomisk gruppe sammen med, yter samme 

eller lignende tjenester eller utfører samme eller lignende 

bygge- og anleggsarbeid, skal prosentsatsene nevnt i nr. 4 

beregnes med hensyn til den samlede omsetningen av 

henholdsvis tjenester eller bygge- og anleggsarbeid fra disse 

tilknyttede foretakene. 

Artikkel 14 

Konsesjoner som tildeles et fellesforetak eller en 

oppdragsgiver som inngår i et fellesforetak 

Uten hensyn til artikkel 17 og forutsatt at fellesforetaket er 

opprettet for å utøve den berørte formen for virksomhet i et 

tidsrom på minst tre år, og at det i dokumentet der felles-

foretaket opprettes, fastsettes at de oppdragsgiverne som utgjør 

foretaket, vil inngå i det minst like lenge, får dette direktiv ikke 

anvendelse på konsesjoner som tildeles av 

a)  et fellesforetak som utelukkende består av flere oppdrags-

givere med det formål å utøve virksomhet som er nevnt i 

vedlegg II, til én av disse oppdragsgiverne eller 

b)  en oppdragsgiver til et slikt fellesforetak som den inngår i. 

Artikkel 15 

Opplysninger fra oppdragsgiverne 

Oppdragsgiverne skal på anmodning gi Kommisjonen følgende 

opplysninger om anvendelsen av artikkel 13 nr. 2 og 3 og 

artikkel 14: 

a)  navnene på de berørte foretakene eller fellesforetakene, 

b)  de berørte konsesjonenes art og verdi,  
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c)  alle opplysninger som Kommisjonen anser som nødvendige 

for å bevise at forholdet mellom foretaket eller felles-

foretaket som tildeles konsesjonene, og oppdragsgiveren 

oppfyller kravene i artikkel 13 eller artikkel 14. 

Artikkel 16 

Unntak for virksomhet som er direkte utsatt for 

konkurranse 

Dette direktiv får ikke anvendelse på konsesjoner som tildeles 

av oppdragsgivere, dersom det er fastsatt i henhold til 

artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU at virksomheten i medlems-

staten der slike konsesjoner skal gjennomføres, er direkte utsatt 

for konkurranse i samsvar med artikkel 34 i nevnte direktiv. 

Artikkel 17 

Konsesjoner mellom enheter i offentlig sektor 

1. En konsesjon som er tildelt av en offentlig oppdragsgiver 

eller en oppdragsgiver som nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), 

til en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk person, skal 

falle utenfor dette direktivs virkeområde dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

utøver over den berørte juridiske personen en kontroll som 

tilsvarer den kontrollen som den utøver over sine egne 

avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til den juridiske personen 

som kontrolleres, utøves ved gjennomføring av oppgaver 

den er gitt av den kontrollerende offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren eller av andre juridiske 

personer som kontrolleres av denne offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren, og 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den 

kontrollerte juridiske personen. 

En offentlig oppdragsgiver eller en oppdragsgiver som nevnt i 

artikkel 7 nr. 1 bokstav a), skal anses å utøve over en juridisk 

person en kontroll som tilsvarer den kontrollen den utøver over 

sine egne avdelinger i henhold til bokstav a) i første ledd i dette 

nummer, dersom den utøver en avgjørende innflytelse på både 

strategiske mål og viktige beslutninger i den kontrollerte 

juridiske personen. Slik kontroll kan også utøves av en annen 

juridisk person, som selv kontrolleres på samme måte av den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren. 

2. Nr. 1 får også anvendelse dersom en kontrollert juridisk 

person som er en offentlig oppdragsgiver eller en oppdragsgiver 

som nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), tildeler en konsesjon til 

sin kontrollerende offentlige oppdragsgiver eller oppdragsgiver, 

eller til en annen juridisk person som kontrolleres av den 

samme offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, 

forutsatt at det ikke foreligger noen direkte privat kapital-

interesse i den juridiske personen som tildeles konsesjonen, 

unntatt ikke-kontrollerende og ikke-blokkerende former for 

privat kapitalinteresse som kreves av nasjonal lovgivning, i 

samsvar med traktatene, som ikke utøver noen avgjørende 

innflytelse på den kontrollerte juridiske personen. 

3. En offentlig oppdragsgiver eller en oppdragsgiver som 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), som ikke utøver kontroll over 

en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk person i henhold 

til nr. 1 i denne artikkel, kan likevel tildele en konsesjon til 

denne juridiske personen uten anvendelse av dette direktiv 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren som 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), utøver sammen med 

andre offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere en 

kontroll over denne juridiske personen, som tilsvarer den 

kontrollen som de utøver over sine egne avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til denne juridiske personen 

utøves ved gjennomføring av oppgaver den er gitt av de 

kontrollerende offentlige oppdragsgiverne eller 

oppdragsgiverne eller av andre juridiske personer som 

kontrolleres av de samme offentlige oppdragsgiverne eller 

oppdragsgiverne, og 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den 

kontrollerte juridiske personen. 

Med hensyn til bokstav a) i første ledd i dette nummer utøver 

offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere som nevnt i 

artikkel 7 nr. 1 bokstav a), felles kontroll over en juridisk 

person dersom følgende vilkår er oppfylt: 

i) beslutningsorganene i den kontrollerte juridiske personen 

består av representanter for alle deltakende offentlige opp-

dragsgivere eller oppdragsgivere. Enkeltstående repre-

sentanter kan representere flere eller alle deltakende 

offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere,  
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ii) disse offentlige oppdragsgiverne eller oppdragsgiverne  

er sammen i stand til å utøve avgjørende innflytelse på  

de strategiske målene og viktige beslutningene i den 

kontrollerte juridiske personen, og 

iii) den kontrollerte juridiske personen har ingen interesser 

som er i strid med interessene til de kontrollerende 

offentlige oppdragsgiverne eller oppdragsgiverne. 

4. En kontrakt som er inngått utelukkende mellom to eller 

flere offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere som nevnt 

i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), skal falle utenfor dette direktivs 

virkeområde dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontrakten oppretter eller gjennomfører et samarbeid 

mellom de deltakende offentlige oppdragsgiverne eller 

oppdragsgiverne, med det mål å sikre at offentlige tjenester 

som de skal utføre, ytes med sikte på å nå mål de har felles, 

b)  gjennomføringen av dette samarbeidet er utelukkende 

underlagt hensynet til allmennhetens interesse, og 

c)  de deltakende offentlige oppdragsgiverne eller oppdrags-

giverne utøver på det åpne markedet mindre enn 20 % av 

den virksomheten som samarbeidet gjelder. 

5. For å kunne bestemme prosentandelen av virksomheten 

nevnt i nr. 1 første ledd bokstav b), nr. 3 første ledd bokstav b) 

og nr. 4 bokstav c), skal det tas hensyn til gjennomsnittlig 

samlet omsetning eller et hensiktsmessig alternativt virk-

somhetsbasert mål, for eksempel kostnader som er påløpt hos 

den relevante juridiske personen, offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren som nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), 

med hensyn til tjenester, varer eller bygge- og anleggsarbeider i 

de tre foregående årene før konsesjonstildelingen. 

Dersom omsetningen eller alternative aktivitetsbaserte mål som 

kostnader, på grunn av datoen da den relevante juridiske 

personen, offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren ble 

opprettet eller innledet sin virksomhet, eller på grunn av en 

omorganisering av virksomheten, enten ikke foreligger for de 

tre foregående årene eller ikke lenger er relevant, skal det være 

tilstrekkelig å vise at målet for virksomhet er troverdig, særlig 

ved hjelp av prognoser for virksomheten. 

Av s n i t t  I I I  

A l mi nne l i g e  be s t e mme l s e r  

Artikkel 18 

Konsesjonens varighet 

1. Konsesjonen skal være tidsbegrenset. Den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren skal anslå varigheten på 

grunnlag av bygge- og anleggsarbeidene som skal utføres, eller 

tjenestene som skal ytes. 

2. For konsesjoner som varer lenger enn fem år, skal konse-

sjonens lengste varighet ikke overstige den tiden det er rimelig 

å forvente at konsesjonsinnehaveren trenger for å tjene inn  

igjen investeringene som er gjort i driften av bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene, samt få en avkastning på den 

investerte kapitalen, idet det tas hensyn til hvilke investeringer 

som kreves for å nå de særskilte målene i kontrakten. 

Investeringene som det tas hensyn til i beregningen, skal 

omfatte både førsteinvesteringer og investeringer i konse-

sjonens løpetid. 

Artikkel 19 

Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

Konsesjoner for sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

som er oppført i vedlegg IV og omfattet av dette direktivs 

virkeområde, skal oppfylle bare forpliktelsene som følger av 

artikkel 31 nr. 3 og artikkel 32, 46 og 47. 

Artikkel 20 

Kombinerte kontrakter 

1. Konsesjoner hvis gjenstand er både bygge- og an-

leggsarbeider og tjenesteyting, skal tildeles i samsvar med de 

bestemmelsene som får anvendelse på den typen konsesjon som 

kjennetegner den aktuelle kontraktens hovedgjenstand. 

Når det gjelder kombinerte kontrakter som består delvis av 

sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting oppført i 

vedlegg IV og delvis av andre tjenester, skal hovedgjenstanden 

bestemmes i samsvar med den av de anslåtte verdiene av de 

respektive tjenestene som er høyest. 

2. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 3 og 4 anvendelse. 

Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 5 anvendelse. 

Dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får artikkel 21 i 

dette direktiv anvendelse.  
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Når det gjelder kontrakter som skal dekke flere former for 

virksomhet, der en av disse er omfattet enten av vedlegg II til 

dette direktiv eller av direktiv 2014/25/EU, skal de gjeldende 

bestemmelsene fastsettes i samsvar med henholdsvis artikkel 22 

i dette direktiv og artikkel 6 i direktiv 2014/25/EU. 

3. Når det gjelder kontrakter hvis gjenstand er elementer 

som er omfattet av dette direktiv samt andre elementer, kan 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere velge å tildele 

separate kontrakter for separate deler. Dersom offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere velger å tildele separate 

kontrakter for separate deler, skal beslutningen om hvilken 

rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike separate 

kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den berørte 

separate delen. 

Dersom offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere velger å 

tildele én enkelt kontrakt, skal dette direktiv, med mindre annet 

er fastsatt i nr. 4 i denne artikkel eller i artikkel 21, få 

anvendelse på den derav følgende kombinerte kontrakten, 

uavhengig av verdien av de delene som ellers ville ha hørt inn 

under en annen rettsorden, og uavhengig av hvilken rettsorden 

disse delene ellers ville ha vært underlagt. 

4. Når det gjelder kombinerte kontrakter som inneholder 

elementer av konsesjoner og elementer av offentlige kontrakter 

som er omfattet av direktiv 2014/24/EU, eller kontrakter som er 

omfattet av direktiv 2014/25/EU, skal den kombinerte kontrak-

ten tildeles i samsvar med henholdsvis direktiv 2014/24/EU 

eller direktiv 2014/25/EU. 

5. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, skal gjeldende rettsorden 

bestemmes på grunnlag av den aktuelle kontraktens hoved-

gjenstand. 

Dersom slike kontakter omfatter både elementer av en 

tjenestekonsesjon og en varekontrakt, skal hovedgjenstanden 

bestemmes i samsvar med den av de anslåtte verdiene av 

henholdsvis tjenester eller varer som er høyest. 

Artikkel 21 

Kombinerte innkjøpskontrakter som omfatter forsvars- og 

sikkerhetsaspekter 

1. Når det gjelder kombinerte kontrakter hvis gjenstand er 

elementer av en konsesjon som er omfattet av dette direktiv, og 

innkjøp eller andre elementer som er omfattet av artikkel 346 i 

TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får denne artikkel anvendelse. 

Når det gjelder kontrakter som skal dekke flere former for 

virksomhet, der en av disse er omfattet enten av vedlegg II til 

dette direktiv eller av direktiv 2014/25/EU, og en annen er 

omfattet av artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF,  

skal de gjeldende bestemmelsene fastsettes i samsvar med 

henholdsvis artikkel 23 i dette direktiv og artikkel 26 i direktiv 

2014/25/EU. 

2. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt 

objektivt kan skilles fra hverandre, kan offentlige oppdrags-

givere eller oppdragsgivere velge å tildele separate kontrakter 

for separate deler, eller tildele én enkelt kontrakt. 

Dersom offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere velger å 

tildele separate kontrakter for separate deler, skal beslutningen 

om hvilken rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av 

slike separate kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til 

den berørte separate delen. 

Dersom offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere velger å 

tildele én enkelt kontrakt, skal følgende kriterier gjelde for å 

bestemme hvilken rettsorden som får anvendelse: 

a)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV eller forskjellige deler er omfattet av 

henholdsvis artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, 

kan kontrakten tildeles uten anvendelse av dette direktiv, 

forutsatt at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt 

begrunnet, 

b)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

direktiv 2009/81/EF, kan kontrakten tildeles i samsvar med 

dette direktiv eller i samsvar med direktiv 2009/81/EF, 

forutsatt at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt 

begrunnet. 

Beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt skal imidlertid 

ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv 

eller direktiv 2009/81/EF. 

3. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, kan kontrakten tildeles uten 

å anvende dette direktiv dersom den inneholder elementer som 

artikkel 346 i TEUV får anvendelse på. Ellers kan den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren velge å tildele 

en kontrakt i samsvar med dette direktiv eller i samsvar med 

direktiv 2009/81/EF. 

Artikkel 22 

Kontrakter som omfatter både virksomhet nevnt i 

vedlegg II og andre former for virksomhet 

1. Som unntak fra artikkel 20 kan oppdragsgivere når det 

gjelder kontrakter som skal omfatte flere former for virksomhet, 

velge å tildele separate kontrakter for hver enkelt form for 

virksomhet, eller tildele én enkelt kontrakt. Dersom oppdrags-

givere velger å tildele en separat kontrakt, skal beslutningen om 

hvilken rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike 

separate kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den 

berørte separate formen for virksomhet.  
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Uten hensyn til artikkel 20 får nr. 2 og 3 i denne artikkel 

anvendelse dersom oppdragsgiverne velger å tildele én enkelt 

kontrakt. Dersom en av de berørte formene for virksomhet er 

omfattet av artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får 

imidlertid artikkel 23 i dette direktiv anvendelse. 

Valget mellom å tildele én enkelt kontrakt eller å tildele flere 

separate kontrakter skal ikke tas for å unngå at kontrakten eller 

kontraktene omfattes av dette direktivs virkeområde eller der 

det er relevant, virkeområdet for direktiv 2014/24/EU eller 

2014/25/EU. 

2. En kontrakt som skal dekke flere former for virksomhet, 

bør omfattes av de reglene som gjelder for virksomheten som 

kontrakten hovedsakelig er beregnet på. 

3. Når det gjelder kontrakter der det er objektivt umulig å 

fastslå hvilken form for virksomhet kontrakten hovedsakelig er 

beregnet på, skal de gjeldende reglene fastsettes i samsvar med 

følgende: 

a)  konsesjonen skal tildeles i samsvar med bestemmelsene i 

dette direktiv som får anvendelse på konsesjoner som 

tildeles av offentlige oppdragsgivere, dersom én av 

formene for virksomhet som kontrakten er beregnet på, er 

omfattet av bestemmelsene i dette direktiv som får 

anvendelse på konsesjoner som tildeles av offentlige 

oppdragsgivere, og de andre formene for virksomhet er 

omfattet av bestemmelsene i dette direktiv som får 

anvendelse på konsesjoner som tildeles av oppdragsgivere, 

b)  kontrakten skal tildeles i samsvar med direktiv 2014/24/EU 

dersom én av formene for virksomhet som kontrakten er 

beregnet på, er omfattet av dette direktiv og de andre 

formene for virksomhet er omfattet av direktiv 

2014/24/EU, 

c)  kontrakten skal tildeles i samsvar med dette direktiv 

dersom én av formene for virksomhet som kontrakten er 

beregnet på, er omfattet av dette direktiv og de andre 

formene for virksomhet verken er omfattet av dette 

direktiv, direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU. 

Artikkel 23 

Konsesjoner som omfatter både virksomhet nevnt i 

vedlegg II og virksomhet som omfatter forsvars- og 

sikkerhetsaspekter 

1. Oppdragsgivere kan når det gjelder kontrakter som skal 

omfatte flere former for virksomhet, velge å tildele separate 

kontrakter for hver enkelt form for virksomhet, eller tildele én 

enkelt kontrakt. Dersom oppdragsgivere velger å tildele 

separate kontrakter for separate deler, skal beslutningen om 

hvilken rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike 

separate kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den 

berørte separate formen for virksomhet. 

Uten hensyn til artikkel 21 får nr. 2 i denne artikkel anvendelse 

dersom oppdragsgiverne velger å tildele én enkelt kontrakt. 

Valget mellom å tildele én enkelt kontrakt eller å tildele flere 

separate kontrakter skal imidlertid ikke tas for å unngå at 

kontrakten eller kontraktene omfattes av virkeområdet for dette 

direktiv eller direktiv 2009/81/EF. 

2. Når det gjelder kontrakter som skal dekke en form for 

virksomhet som er omfattet av dette direktiv, og en annen form 

for virksomhet som er 

a)  omfattet av artikkel 346 i TEUV, eller 

b)  omfattet av direktiv 2009/81/EF, 

kan oppdragsgiveren 

i) tildele en kontrakt uten å anvende dette direktiv i tilfellene 

som er angitt i bokstav a), eller 

ii) tildele en kontrakt enten i samsvar med dette direktiv eller i 

samsvar med direktiv 2009/81/EF i tilfellene som er angitt i 

bokstav b). Første ledd i dette nummer berører ikke de 

terskelverdiene og unntakene som er fastsatt i direktiv 

2009/81/EF. 

Kontrakter nevnt i bokstav b) som også omfatter innkjøp eller 

andre elementer som er omfattet av artikkel 346 i TEUV, kan 

tildeles uten at dette direktiv anvendes. 

Det skal imidlertid være et vilkår for anvendelsen av dette 

nummer at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt 

begrunnet, og at beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt 

ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv. 

Av s n i t t  IV  

S æ rl ig e  s i t ua s j o ne r  

Artikkel 24 

Konsesjoner med forbehold 

Medlemsstatene kan forbeholde retten til å delta i fram-

gangsmåter ved tildeling av konsesjoner til vernede bedrifter og 

markedsdeltakere hvis hovedmål er sosial og yrkesmessig 

integrering av personer med nedsatt funksjonsevne eller 

vanskeligstilte personer, eller kan fastsette at slike konsesjoner 

skal gjennomføres innenfor rammene av programmer for 

vernede arbeidsplasser, forutsatt at minst 30 % av de ansatte i 

disse bedriftene, hos disse markedsdeltakerne eller i disse 

programmene er personer med nedsatt funksjonsevne eller 

vanskeligstilte personer. Konsesjonskunngjøringen eller når det 

gjelder tjenestekonsesjoner som definert i artikkel 19, den 

veiledende kunngjøringen, skal vise til denne artikkel.  
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Artikkel 25 

Forsknings- og utviklingstjenester 

Dette direktiv får anvendelse bare på tjenestekonsesjoner for 

forsknings- og utviklingstjenester som omfattes av CPV-kode 

73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 og 

73430000-5, forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  utbyttet tilfaller utelukkende den offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse 

av egen virksomhet, og 

b)  vederlaget for tjenesten som ytes, betales i sin helhet av den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren. 

KAPITTEL II 

Prinsipper 

Artikkel 26 

Markedsdeltakere 

1. Markedsdeltakere som i henhold til lovgivningen i 

medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 

tjenesten, skal ikke avvises bare på grunnlag av at de i henhold 

til lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, må 

være enten en fysisk eller en juridisk person. 

Av juridiske personer kan det imidlertid kreves at de i anbudet 

eller i søknaden oppgir navnene og de relevante faglige 

kvalifikasjonene til de personene som er ansvarlige for 

gjennomføringen av den aktuelle kontrakten. 

2. Grupper av markedsdeltakere, herunder midlertidige 

sammenslutninger, kan delta i framgangsmåter ved tildeling av 

konsesjoner. Offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere 

skal ikke kreve at de har en bestemt juridisk form for å kunne 

innlevere et anbud eller anmode om å delta. 

Om nødvendig kan offentlige oppdragsgivere eller oppdrags-

givere i konsesjonsdokumentene presisere hvordan grupper av 

markedsdeltakere skal oppfylle kravene til økonomisk og 

finansiell evne eller teknisk og faglig dyktighet som nevnt i 

artikkel 38, forutsatt at dette er objektivt berettiget og 

forholdsmessig. Medlemsstatene kan utarbeide standardvilkår 

for hvordan grupper av markedsdeltakere skal oppfylle disse 

kravene. Alle vilkår for gjennomføringen av en konsesjon av en 

slik gruppe av markedsdeltakere som er annerledes enn de som 

pålegges individuelle deltakere, skal være objektivt begrunnet 

og skal være forholdsmessige. 

3. Uten hensyn til nr. 1 og 2 kan offentlige oppdragsgivere 

eller oppdragsgivere kreve av grupper av markedsdeltakere at 

de antar en bestemt juridisk form når de er tildelt kontrakten, i 

den grad denne endringen er nødvendig for å gjennomføre 

kontrakten på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 27 

Nomenklaturer 

1. Alle henvisninger til nomenklaturer i forbindelse med 

konsesjoner skal gjøres ved å bruke den felles klassifikasjon for 

offentlige innkjøp (CPV), vedtatt ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2195/2002(1). 

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 48 for å tilpasse CPV-kodene 

nevnt i dette direktiv, når det er nødvendig at endringer i CPV-

nomenklaturen gjenspeiles i dette direktiv, og de ikke innebærer 

noen endring av dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 28 

Fortrolighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv eller i 

nasjonal rett som den offentlige oppdragsgiveren er underlagt, 

særlig lovgivning vedrørende tilgang til opplysninger, og med 

forbehold for forpliktelsene i forbindelse med offentliggjøring 

av tildelte konsesjonskontrakter og opplysninger til kandidater 

og anbydere som angitt i artikkel 32 og 40, skal den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren ikke videreformidle 

opplysninger den har fått oversendt fra markedsdeltakere, og 

som disse har betegnet som fortrolige, herunder, men ikke 

begrenset til, tekniske og forretningsmessige hemmeligheter og 

fortrolige aspekter ved anbud. 

Denne artikkel skal ikke hindre offentliggjøring av ikke-

fortrolige deler av inngåtte kontrakter, herunder eventuelle 

senere endringer. 

2. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan 

pålegge markedsdeltakere krav med sikte på å beskytte den 

fortrolige arten av de opplysningene som den gjør tilgjengelige 

i framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av 

5. november 2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp 

(CPV) (EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1). 
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Artikkel 29 

Regler for kommunikasjon 

1. Unntatt når bruken av elektroniske kommunikasjons-

midler er obligatorisk i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 

artikkel 34, kan medlemsstatene eller de offentlige oppdragsgi-

verne og oppdragsgiverne velge mellom følgende kommunika-

sjonsmidler ved all kommunikasjon og informasjonsutveksling: 

a)  elektroniske midler, 

b)  post eller telefaks, 

c)  muntlig kommunikasjon, herunder telefon, i forbindelse 

med annen kommunikasjon enn den som gjelder de 

grunnleggende elementene i en framgangsmåte ved 

tildeling av konsesjoner, forutsatt at innholdet i den munt-

lige kommunikasjonen dokumenteres i tilstrekkelig grad på 

et varig medium, 

d)  personlig overlevering, bekreftet med mottakskvittering. 

Medlemsstatene kan gjøre bruk av elektroniske kommunika-

sjonsmidler for konsesjoner obligatorisk utover forpliktelsene 

som er fastsatt i artikkel 33 nr. 2 og artikkel 34. 

2. De valgte kommunikasjonsmidlene skal være allment 

tilgjengelige og ikke-diskriminerende, og skal ikke være 

begrensende for markedsdeltakernes adgang til framgangsmå-

ten ved tildeling av konsesjoner. Verktøy og utstyr som skal 

benyttes ved elektronisk kommunikasjon, samt deres tekniske 

egenskaper skal virke sammen med informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologiprodukter i alminnelig bruk. 

I all kommunikasjon, utveksling og lagring av opplysninger 

skal offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere sikre at 

dataenes integritet og fortroligheten i søknadene og anbudene 

bevares. De skal undersøke innholdet i søknadene og anbudene 

først når fristen for innlevering av disse er utløpt. 

AVDELING II 

REGLER FOR TILDELING AV KONSESJONER: 

ALLMENNE PRINSIPPER OG GARANTIER FOR RETT 

SAKSBEHANDLING 

KAPITTEL I 

Allmenne prinsipper 

Artikkel 30 

Allmenne prinsipper 

1. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal fritt kunne organisere framgangsmåten som fører til valget 

av konsesjonsinnehaver, forutsatt at dette direktiv overholdes. 

2. Utformingen av framgangsmåten ved tildeling av 

konsesjoner skal være i samsvar med prinsippene som er 

fastsatt i artikkel 3. Særlig skal den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren ved tildelingen av konsesjoner ikke gi 

opplysninger på en måte som innebærer forskjellsbehandling, 

og som kan gi enkelte kandidater eller anbydere en fordel i 

forhold til andre. 

3. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

markedsdeltakere ved gjennomføring av konsesjonskontrakter 

oppfyller gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, kollektive 

avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige 

bestemmelser angitt i vedlegg X. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 48 for å endre listen fastsatt i 

vedlegg X om nødvendig, for å tilføye nye internasjonale 

avtaler som er ratifisert av alle medlemsstater, eller dersom de 

eksisterende internasjonale avtalene som det vises til, ikke 

lenger er ratifisert av alle medlemsstater eller er endret på andre 

måter, for eksempel med hensyn til virkeområde, innhold eller 

betegnelse. 

Artikkel 31 

Konsesjonskunngjøringer 

1. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som ønsker 

å tildele en konsesjon, skal gjøre dette kjent i en konsesjons-

kunngjøring. 

2. Konsesjonskunngjøringer skal inneholde opplysningene 

som er nevnt i vedlegg V, og eventuelt andre opplysninger som 

den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren anser 

som nyttige, i samsvar med formatet i standardskjemaene.  
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3. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som ønsker 

å tildele en konsesjon for sosialtjenester og annen særlig 

tjenesteyting oppført i vedlegg IV, skal gjøre sine planlagte 

konsesjonstildelinger kjent gjennom offentliggjøring av en 

veiledende kunngjøring. Disse kunngjøringene skal inneholde 

opplysningene angitt i vedlegg VI. 

4. Som unntak fra nr. 1 kreves det ikke at offentlige 

oppdragsgivere eller oppdragsgivere offentliggjør en konse-

sjonskunngjøring dersom bygge- og anleggsarbeidene eller 

tjenestene kan leveres bare av én bestemt markedsdeltaker av 

én av følgende årsaker: 

a)  målet med konsesjonen er å skape eller anskaffe et unikt 

kunstverk eller en unik kunstnerisk framføring, 

b)  manglende konkurranse av tekniske årsaker, 

c)  det finnes en enerett, 

d)  beskyttelse av immaterialrettigheter og andre eneretter enn 

de som er definert i artikkel 5 nr. 10. 

Unntakene angitt i bokstav b), c) og d) i første ledd får 

anvendelse bare dersom det ikke finnes noe rimelig alternativ 

eller noen rimelig erstatning, og den manglende konkurransen 

ikke er et resultat av kunstig begrensning av parametrene ved 

konsesjonstildelingen. 

5. Som unntak fra nr. 1 kreves det ikke at offentlige opp-

dragsgivere eller oppdragsgivere offentliggjør en konsesjons-

kunngjøring dersom ingen søknader, ingen anbud, ingen egnede 

anbud eller ingen egnede søknader er innlevert i forbindelse 

med en tidligere framgangsmåte ved tildeling av konsesjoner, 

forutsatt at de opprinnelige konsesjonsvilkårene ikke er 

vesentlig endret, og at det oversendes en rapport til Kommisjo-

nen dersom denne anmoder om det. 

Med hensyn til første ledd skal et anbud anses som ikke egnet 

dersom det er irrelevant for konsesjonen, idet det er åpenbart at 

anbudet ikke uten vesentlige endringer kan oppfylle den 

offentlige oppdragsgiverens eller oppdragsgiverens behov og 

krav som angitt i konsesjonsdokumentene. 

Med hensyn til første ledd skal en søknad anses som ikke egnet 

a)  dersom den berørte søkeren skal eller kan utelukkes i 

henhold til artikkel 38 nr. 4–9 eller ikke oppfyller 

utvelgingskriteriene som den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren har fastsatt i henhold til artikkel 38 

nr. 1, 

b)  dersom søknadene omfatter anbud som ikke er egnet i 

henhold til annet ledd. 

Artikkel 32 

Kunngjøring av konsesjonstildelinger 

1. Senest 48 dager etter at konsesjonen er tildelt, skal de 

offentlige oppdragsgiverne eller oppdragsgiverne etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 33 sende en kunngjøring av 

konsesjonstildelingen med resultatene av framgangsmåten ved 

tildeling av konsesjonen. For sosialtjenester og annen særlig 

tjenesteyting oppført i vedlegg IV kan slike kunngjøringer 

imidlertid sendes samlet for hvert kvartal. I så fall skal de sende 

de samlede kunngjøringene innen 48 dager etter utgangen av 

hvert kvartal. 

2. Kunngjøringer av konsesjonstildelinger skal inneholde 

opplysningene angitt i vedlegg VII, eller når det gjelder sosial-

tjenester og annen særlig tjenesteyting oppført i vedlegg IV, 

opplysningene angitt i vedlegg VIII, og skal offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 33. 

Artikkel 33 

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer 

1. Konsesjonskunngjøringer, kunngjøringer av konse-

sjonstildelinger og kunngjøringen nevnt i artikkel 43 nr. 1 annet 

ledd skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg V, VI, VII, 

VIII og XI i form av standardskjemaer, herunder standard-

skjemaer for rettelser. 

Kommisjonen skal fastsette disse standardskjemaene ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt 

i artikkel 50. 

2. Kunngjøringene nevnt i nr. 1 skal utarbeides, oversendes 

med elektroniske midler til Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner og offentliggjøres i samsvar med 

vedlegg IX. Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner skal gi den offentlige oppdragsgiveren eller 

oppdragsgiveren en bekreftelse på mottak av kunngjøringen og 

av offentliggjøringen av de innsendte opplysningene, med 

angivelse av datoen for offentliggjøringen som skal anses som 

dokumentasjon på offentliggjøring. Kunngjøringene skal 

offentliggjøres senest fem dager etter at de er sendt. Kostnadene 

som påløper for Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner i forbindelse med offentliggjøring av slike 

kunngjøringer, skal dekkes av Unionen.  
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3. Konsesjonskunngjøringer skal offentliggjøres i sin helhet 

på det eller de offisielle språkene til de av Unionens institu-

sjoner som den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren har valgt. Den eller de språkversjonene skal være  

den eller de eneste tekstene som har gyldighet. Det skal 

offentliggjøres et sammendrag av de vesentlige elementene i 

hver kunngjøring på de andre offisielle språkene til Unionens 

institusjoner. 

4. Konsesjonskunngjøringer og kunngjøringer av konse-

sjonstildelinger skal ikke offentliggjøres på nasjonalt plan før 

Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner har 

offentliggjort dem, med mindre de ikke er offentliggjort på 

unionsplan 48 timer etter at Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner bekrefter at den offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren har mottatt kunngjøringen nevnt i 

nr. 2. Konsesjonskunngjøringer og kunngjøringer av konse-

sjonstildelinger som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal ikke 

inneholde andre opplysninger enn dem som er med i kunngjø-

ringene som er oversendt Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner, men skal angi datoen da kunngjøringen 

ble oversendt Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner. 

Artikkel 34 

Elektronisk tilgang til konsesjonsdokumenter 

1. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal med 

elektroniske midler tilby ubegrenset og full direkte tilgang 

vederlagsfritt til konsesjonsdokumentene fra den datoen konse-

sjonskunngjøringen offentliggjøres, eller dersom konsesjons-

kunngjøringen ikke inneholder anbudsinnbydelsen, fra den 

datoen da innbydelsen til å inngi anbud ble sendt. Teksten i 

konsesjonskunngjøringen eller i disse innbydelsene skal angi 

internettadressen der konsesjonsdokumentene er tilgjengelige. 

2. Dersom det under behørig begrunnede omstendigheter, av 

ekstraordinære sikkerhetsmessige eller tekniske årsaker eller på 

grunn av særlig følsomme opplysninger som krever en svært 

høy grad av beskyttelse, ikke kan tilbys ubegrenset og full 

direkte tilgang vederlagsfritt med elektroniske midler til visse 

konsesjonsdokumenter, skal de offentlige oppdragsgiverne eller 

oppdragsgiverne angi i anbudsinnbydelsen at de berørte 

konsesjonsdokumentene vil bli oversendt på annen måte enn 

med elektroniske midler, og at fristen for mottak av anbud skal 

forlenges. 

3. Dersom det i tide er anmodet om det, skal offentlige 

oppdragsgivere og oppdragsgivere eller vedkommende 

avdelinger levere tilleggsopplysninger knyttet til konsesjons-

dokumentene til alle søkere eller anbydere som deltar i 

framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner, senest seks dager 

før den fastsatte fristen for mottak av anbud. 

Artikkel 35 

Bekjempe korrupsjon og forebygge interessekonflikter 

Medlemsstatene skal kreve at offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere treffer egnede tiltak for å bekjempe bedrageri, 

særbehandling og korrupsjon og effektivt forebygge, identifi-

sere og avhjelpe interessekonflikter som oppstår ved gjennom-

føringen av framgangsmåter ved tildeling av konsesjoner, for å 

unngå konkurransevridning og sikre innsyn i framgangsmåten 

ved tildeling samt likebehandling for alle kandidater og 

anbydere. 

Begrepet interessekonflikter skal minst omfatte enhver situa-

sjon der ansatte hos den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren som deltar i gjennomføringen av framgangsmåten 

ved tildeling av konsesjoner, eller som direkte eller indirekte 

kan påvirke utfallet av denne framgangsmåten, har en finansi-

ell, økonomisk eller annen personlig interesse som kan opp-

fattes å sette deres upartiskhet eller uavhengighet i forbindelse 

med framgangsmåten ved tildeling av konsesjoner i fare. 

Når det gjelder interessekonflikter, skal tiltakene som vedtas, 

ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å forebygge 

en mulig interessekonflikt eller fjerne en påvist interessekon-

flikt. 

KAPITTEL II 

Garantier for rett saksbehandling 

Artikkel 36 

Tekniske krav og funksjonskrav 

1. De tekniske kravene og funksjonskravene skal definere de 

egenskapene som kreves av bygge- og anleggsarbeid eller 

tjenester som er konsesjonens gjenstand. De skal angis i konse-

sjonsdokumentene. 

Disse kravene kan også gjelde den særskilte produksjons-

prosessen eller leveringen av de forespurte bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene, forutsatt at de er knyttet til 

kontraktens gjenstand og står i forhold til dens verdi og mål. 

Egenskapene kan for eksempel omfatte kvalitetsnivåer, miljø- 

og klimaprestasjoner, universell utforming (herunder tilgjen-

gelighet for personer med nedsatt funksjonsevne) og sam-

svarsvurdering, ytelse, sikkerhet eller dimensjoner, terminologi, 

symboler, prøving og prøvingsmetoder, merking eller bruks-

anvisninger. 

2. Med mindre kontraktsgjenstanden berettiger det, skal de 

tekniske kravene og funksjonskravene ikke vise til et bestemt 

fabrikat eller en bestemt opprinnelse, eller til en bestemt 

prosess som kjennetegner produktene eller tjenestene som er 

levert av en bestemt markedsdeltaker, eller til varemerker, 

patenter, typer eller en bestemt produksjon som har som 

virkning at visse foretak eller produkter begunstiges eller 
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utelukkes. Slik henvisning skal unntaksvis tillates dersom en 

tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontrakts-

gjenstanden ikke er mulig. Slik henvisning skal ledsages av 

uttrykket «eller likeverdig». 

3. En offentlig oppdragsgiver eller oppdragsgiver skal ikke 

avvise et anbud med den begrunnelse at de tilbudte bygge- og 

anleggsarbeidene og tjenestene ikke oppfyller de tekniske 

kravene og funksjonskravene den har henvist til, når anbyderen 

i sitt anbud på en hensiktsmessig måte godtgjør at løsningene 

som foreslås, på en likeverdig måte oppfyller kravene som er 

definert i de tekniske kravene og funksjonskravene. 

Artikkel 37 

Garantier for rett saksbehandling 

1. Konsesjoner skal tildeles på grunnlag av tildelingskriterier 

fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren i samsvar med artikkel 41, forutsatt at alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  anbudet oppfyller minstekravene som der det er relevant, er 

fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren, 

b)  anbyderen oppfyller vilkårene for deltakelse som nevnt i 

artikkel 38 nr. 1, og 

c)  anbyderen er ikke utelukket fra å delta i framgangsmåten 

ved tildeling i samsvar med artikkel 38 nr. 4–7 og med 

forbehold for artikkel 38 nr. 9. 

Minstekravene nevnt i bokstav a) skal omfatte vilkår og 

egenskaper (særlig tekniske, fysiske, funksjonelle og rettslige) 

som alle anbud skal oppfylle eller inneha. 

2. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal 

a)  i konsesjonskunngjøringen gi en beskrivelse av konse-

sjonen og vilkårene for deltakelse, 

b)  i konsesjonskunngjøringen, i anbudsinnbydelsen eller i 

andre konsesjonsdokumenter gi en beskrivelse av til-

delingskriteriene og der det er relevant, minstekravene som 

skal oppfylles. 

3. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan 

begrense antallet kandidater eller anbydere til et hensiktsmessig 

nivå, forutsatt at dette gjøres på en åpen måte og på grunnlag av 

objektive kriterier. Antallet kandidater eller anbydere som 

innbys, skal være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. 

4. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal oversende alle deltakerne beskrivelsen av den planlagte 

organiseringen av framgangsmåten og en veiledende frist for 

gjennomføring. Alle endringer skal formidles til alle deltakerne, 

og i den grad endringene gjelder elementer som er angitt  

i konsesjonskunngjøringen, skal alle markedsdeltakerne 

orienteres. 

5. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal sørge for egnet registrering av trinnene i framgangsmåten 

ved hjelp av de midlene den anser som hensiktsmessige, med 

forbehold for at dette er i samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

6. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan 

føre forhandlinger med kandidater og anbydere. Konsesjonens 

gjenstand, tildelingskriteriene og minstekravene skal ikke 

endres under forhandlingene. 

Artikkel 38 

Utvelging og kvalitativ vurdering av kandidater 

1. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal kon-

trollere vilkårene for deltakelse som gjelder kandidatenes eller 

anbydernes faglige og tekniske dyktighet og finansielle og 

økonomiske evne, på grunnlag av egenerklæringer eller referan-

ser som skal framlegges som bevis i samsvar med kravene 

angitt i konsesjonskunngjøringen som skal være ikke-diskrimi-

nerende og stå i forhold til konsesjonens gjenstand. Vilkårene 

for deltakelse skal være knyttet til og stå i forhold til behovet 

for å sikre at konsesjonsinnehaveren er i stand til å gjennomføre 

konsesjonen, idet det tas hensyn til konsesjonens gjenstand og 

målet om å sikre reell konkurranse. 

2. Med sikte på å oppfylle vilkårene for deltakelse som er 

fastsatt i nr. 1, kan en markedsdeltaker når det er relevant og i 

forbindelse med en bestemt konsesjon, utnytte andre enheters 

kapasitet, uavhengig av hvordan deltakeren rettslig sett er 

tilknyttet disse enhetene. Dersom en markedsdeltaker ønsker å 

utnytte andre enheters kapasitet, skal den dokumentere overfor 

den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren at den vil 

ha rådighet over de nødvendige ressursene i konsesjons-

perioden, for eksempel ved å framlegge en erklæring om dette 

fra disse enhetene. Når det gjelder finansiell evne, kan den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kreve at 

markedsdeltakeren og disse enhetene er solidarisk ansvarlige 

for gjennomføringen av kontrakten.  
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3. På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 

nevnt i artikkel 26, utnytte kapasiteten til deltakere i gruppen 

eller til andre enheter. 

4. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som er 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), skal utelukke en markeds-

deltaker fra å delta i en framgangsmåte ved tildeling av konse-

sjoner dersom de har fastslått at vedkommende markedsdeltaker 

er dømt ved en endelig dom for én eller flere av følgende 

grunner: 

a)  deltakelse i en kriminell organisasjon, som definert i 

artikkel 2 i Rådets rammebeslutning 2008/841/JIS(1), 

b)  korrupsjon, som definert i artikkel 3 i konvensjonen om 

bekjempelse av korrupsjon som tjenestemenn i De euro-

peiske fellesskap eller tjenestemenn i Den europeiske 

unions medlemsstater er delaktige i («Convention on the 

fight against corruption involving officials of the European 

Communities or officials of Member States of the European 

Union»)(2), og artikkel 2 nr. 1 i Rådets rammebeslutning 

2003/568/JIS(3), samt korrupsjon som definert i den 

nasjonale lovgivningen som gjelder for den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren eller markedsdelta-

keren, 

c)  bedrageri som definert i artikkel 1 i konvensjonen om vern 

av De europeiske fellesskaps finansielle interesser («Con-

vention on the protection of the European Communities’ 

financial interests»)(4), 

d)  terrorhandlinger eller handlinger knyttet til terrorisme, som 

definert i henholdsvis artikkel 1 og 3 i Rådets ramme-

beslutning 2002/475/JIS(5), eller tilskyndelse, medvirkning 

til eller forsøk på å begå slike handlinger, som nevnt i 

artikkel 4 i nevnte rammebeslutning, 

e)  hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, som 

definert i artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2005/60/EF(6), 

  

(1) Rådets rammebeslutning 2008/841/JIS av 24. oktober 2008 om 

bekjempelse av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, 

s. 42). 

(2) EFT C 195 av 25.6.1997, s. 1. 

(3) Rådets rammebeslutning 2003/568/JIS av 22. juli 2003 om be-

kjempelse av korrupsjon i privat sektor (EUT L 192 av 31.7.2003, 

s. 54). 

(4) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48. 

(5) Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om be-

kjempelse av terrorisme (EFT L 164 av 22.6.2002, s. 3). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av  

26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system 

brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

(EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15). 

f)  barnearbeid og andre former for menneskehandel, som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2011/36/EU(7), 

Forpliktelsen til å utelukke en markedsdeltaker skal også gjelde 

dersom den personen som er dømt ved en endelig dom, er 

medlem av denne markedsdeltakerens administrasjons-, ledel-

ses- eller kontrollorgan eller er bemyndiget til å representere, 

treffe beslutninger om eller kontrollere markedsdeltakeren. 

Andre oppdragsgivere enn de som er nevnt i artikkel 7 nr. 1 

bokstav a), kan utelukke en markedsdeltaker fra å delta i en 

framgangsmåte ved tildeling av konsesjoner dersom de får 

kjennskap til at vedkommende markedsdeltaker er dømt ved en 

endelig dom for én eller flere av grunnene som er oppført i 

første ledd i dette nummer. 

5. Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som er 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), skal utelukke en markeds-

deltaker fra å delta i en framgangsmåte ved tildeling av 

konsesjoner dersom de får kjennskap til at markedsdeltakeren 

ikke oppfyller sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter 

og trygde- eller pensjonspremier, og dersom dette er fastslått 

ved en rettsavgjørelse eller et forvaltningsvedtak som har 

endelig og bindende virkning i samsvar med lovbestemmelsene 

i den staten der den er etablert, eller i samsvar med lovbe-

stemmelsene i den medlemsstaten der den offentlige oppdrags-

giveren eller oppdragsgiveren er etablert. 

Dessuten kan offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som 

er nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), utelukke, eller kan 

pålegges av medlemsstatene å utelukke, en markedsdeltaker fra 

å delta i en framgangsmåte ved tildeling av konsesjoner, 

dersom den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

på hensiktsmessig måte kan dokumentere at markedsdeltakeren 

ikke oppfyller sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter 

eller trygde- og pensjonspremier. 

Dette nummer skal ikke lenger få anvendelse når markeds-

deltakeren har oppfylt sine forpliktelser ved å betale eller inngå 

en bindende ordning med sikte på å betale skyldige skatter eller 

trygde- og pensjonspremier, herunder eventuelt påløpte renter 

eller bøter. 

6. Medlemsstatene kan unntaksvis fastsette et unntak fra den 

obligatoriske utelukkelsen fastsatt i nr. 4 og 5, av tvingende 

allmenne hensyn, for eksempel folkehelse eller miljøvern.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/36/EU av 5. april om 

forebygging og bekjempelse av menneskehandel og vern av ofrene 

for menneskehandel, og om oppheving av Rådets rammebeslutning 

2002/629/JIS (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1). 
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Medlemsstatene kan også fastsette et unntak fra den obliga-

toriske utelukkelsen fastsatt i nr. 5 dersom en utelukkelse klart 

ville være uforholdsmessig, særlig dersom det bare dreier seg 

om små ubetalte beløp til skatter eller trygde- og pensjons-

premier, eller dersom markedsdeltakeren ble underrettet om det 

nøyaktige skyldige beløpet etter sitt brudd på forpliktelsene 

vedrørende betaling av skatter eller trygde- og pensjonspremier 

på et tidspunkt der den ikke hadde mulighet til å treffe tiltak 

som fastsatt i nr. 5 tredje ledd før utløpet av fristen for 

innlevering av søknad. 

7.  Offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere kan 

utelukke, eller kan pålegges av en medlemsstat å utelukke, en 

markedsdeltaker fra å delta i en framgangsmåte ved tildeling av 

konsesjoner dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  dersom den på hensiktsmessig måte kan dokumentere et 

eventuelt brudd på gjeldende forpliktelser nevnt i 

artikkel 30 nr. 3, 

b)  dersom markedsdeltakeren er konkurs eller er gjenstand for 

insolvensbehandling eller framgangsmåter for avvikling, 

dersom dens eiendeler er under administrasjon av et 

avviklingsstyre eller av retten, dersom den er i en frivillig 

gjeldsordning, dersom den har innstilt sin virksomhet eller 

befinner seg i en lignende situasjon som følge av en 

tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og 

forskrifter. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren kan imidlertid beslutte ikke å utelukke, eller 

pålegges av medlemsstatene ikke å utelukke, en markeds-

deltaker som befinner seg i en av ovennevnte situasjoner, 

dersom den har fastslått at vedkommende markedsdeltaker 

vil være i stand til å gjennomføre konsesjonen, idet det tas 

hensyn til de gjeldende nasjonale reglene og tiltakene for 

fortsatt virksomhet når det gjelder disse situasjonene, 

c)  dersom den offentlige oppdragsgiveren på hensiktsmessig 

måte kan dokumentere at markedsdeltakeren er skyldig i 

alvorlig yrkesmessig forsømmelse, som medfører tvil om 

vedkommendes integritet, 

d)  dersom en interessekonflikt i henhold til artikkel 35 annet 

ledd ikke kan avhjelpes effektivt med andre, mindre 

inngripende tiltak, 

e)  dersom den offentlige oppdragsgiveren har tilstrekkelig 

mulige indikasjoner til å fastslå at markedsdeltakeren har 

inngått avtaler med andre markedsdeltakere med sikte på å 

vri konkurransen, 

f)  dersom markedsdeltakeren har vist betydelige eller ved-

varende mangler i gjennomføringen av et grunnleggende 

krav ved en tidligere konsesjon eller en tidligere kontrakt 

med en offentlig oppdragsgiver eller en oppdragsgiver som 

definert i dette direktiv eller i direktiv 2014/25/EU, som 

førte til at nevnte tidligere kontrakt ble hevet før tiden, 

skadeserstatning eller andre lignende sanksjoner, 

g)  dersom markedsdeltakeren har gjort seg skyldig i grov 

fordreining av de opplysningene som kreves for kontrollen 

av at det ikke foreligger utelukkelsesgrunner, og av om 

utvelgingskriteriene er oppfylt, har holdt slike opplysninger 

tilbake eller ikke er i stand til å framlegge de påkrevde 

underlagsdokumentene, 

h)  dersom markedsdeltakeren utilbørlig har forsøkt å påvirke 

beslutningsprosessen hos den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren, å innhente fortrolige opplysninger 

som kan gi den utilbørlige fordeler i framgangsmåten ved 

tildeling av konsesjoner, eller uaktsomt å gi villedende 

opplysninger som kan ha vesentlig innflytelse på be-

slutninger vedrørende utelukkelse, utvelging eller tildeling, 

i)  når det gjelder konsesjoner på forsvars- og sikkerhets-

området som er nevnt i direktiv 2009/81/EF, der det på 

grunnlag av enhver form for bevis, herunder beskyttede 

datakilder, er avdekket at markedsdeltakeren ikke er til-

strekkelig pålitelig til å utelukke risiko for medlemsstatens 

sikkerhet. 

8.  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere som er 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a), skal når som helst i fram-

gangsmåten utelukke en markedsdeltaker dersom det viser seg 

at vedkommende markedsdeltaker, i lys av handlinger som er 

foretatt eller unnlatt enten før eller etter framgangsmåten, 

befinner seg i en av situasjonene nevnt i nr. 4 i denne artikkel 

og i nr. 5 første ledd i denne artikkel. 

Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere kan når som helst 

i framgangsmåten utelukke, eller pålegges av medlemsstatene å 

utelukke, en markedsdeltaker dersom det viser seg at ved-

kommende markedsdeltaker, i lys av handlinger som er foretatt 

eller unnlatt enten før eller etter framgangsmåten, befinner seg i 

en av situasjonene nevnt i nr. 5 annet ledd og i nr. 7. 

9.  En markedsdeltaker som befinner seg i en av situasjonene 

nevnt i nr. 4 og 7, kan framlegge bevis på at de tiltakene som 

markedsdeltakeren har truffet, er tilstrekkelige til å do-

kumentere dens pålitelighet, til tross for at det foreligger en 

relevant utelukkelsesgrunn. Dersom slike bevis anses som 

tilstrekkelige, skal den berørte markedsdeltakeren ikke uteluk-

kes fra framgangsmåten.  
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For dette formål skal markedsdeltakeren bevise at den har betalt 

eller påtatt seg å betale erstatning for eventuell skade som det 

straffbare forholdet eller forsømmelsen har forårsaket, klargjort 

fakta og omstendigheter på en omfattende måte gjennom aktivt 

samarbeid med undersøkende myndigheter og truffet konkrete, 

tekniske, organisatoriske og personalmessige tiltak som er 

hensiktsmessige for å hindre ytterligere straffbare forhold eller 

forsømmelser. De tiltakene som markedsdeltakerne treffer, skal 

evalueres idet det tas hensyn til alvorsgraden og de særlige 

omstendighetene rundt det straffbare forholdet og for-

sømmelsen. Dersom tiltakene anses å være utilstrekkelige, skal 

den berørte markedsdeltakeren motta en erklæring som angir 

årsakene til den beslutningen. 

En markedsdeltaker som ved en endelig dom er utelukket fra å 

delta ved framgangsmåter ved tildeling av kontrakter eller 

konsesjoner, skal ikke ha rett til å benytte muligheten fastsatt i 

dette nummer i løpet av den utelukkelsesperioden som følger av 

denne dommen i den medlemsstaten der dommen er gyldig. 

10.  Ved lov eller forskrift og idet det tas hensyn til unions-

retten skal medlemsstatene angi vilkårene for gjennomføring av 

denne artikkel. De skal særlig bestemme den lengste tillatte 

utelukkelsesperioden dersom markedsdeltakeren ikke treffer 

noen tiltak som angitt i nr. 9 for å bevise sin pålitelighet. 

Dersom utelukkelsesperioden ikke er fastsatt gjennom endelig 

dom, skal den være høyst fem år fra den datoen da det falt 

endelig dom i tilfellene nevnt i nr. 4, og tre år fra datoen for den 

relevante hendelsen i tilfellene nevnt i nr. 7. 

Artikkel 39 

Søknads- og anbudsfrister for konsesjoner 

1. Når offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere fast-

setter frister for mottak av søknader og anbud, skal de ta særlig 

hensyn til konsesjonens kompleksitet og den tid som er 

nødvendig for å utarbeide anbud eller søknader, uten at 

minstefristene fastsatt i denne artikkel berøres. 

2. Når det bare er mulig å inngi søknader eller legge fram 

anbud etter en befaring på stedet eller etter vurdering på stedet 

av de dokumentene som supplerer konsesjonsdokumentene, 

skal fristen for mottak av søknader om konsesjon eller mottak 

av anbud, som i alle tilfeller skal være lengre enn minstefristene 

fastsatt i artikkel 3 og 4, fastsettes slik at alle berørte mar-

kedsdeltakere kan få kjennskap til alle opplysninger som kreves 

for å utarbeide søknader eller anbud. 

3. Fristen for mottak av søknader om konsesjon, uavhengig 

av om de inneholder anbud, skal være minst 30 dager fra den 

datoen da konsesjonskunngjøringen ble sendt. 

4. Dersom framgangsmåten foregår i flere faser, skal fristen 

for mottak av det innledende anbudet være minst 22 dager fra 

den datoen da anbudsinnbydelsen ble sendt. 

5. Fristen for mottak av anbud kan reduseres med fem dager 

dersom den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

godtar at anbud kan innleveres med elektroniske midler i 

samsvar med artikkel 29. 

Artikkel 40 

Underretning av kandidater og anbydere 

1. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal snarest mulig underrette hver kandidat og anbyder om 

beslutninger som er tatt i forbindelse med tildeling av en 

konsesjon, herunder navnet på den antatte anbyderen, årsakene 

til beslutningen om å avvise søknaden eller anbudet og årsakene 

til enhver beslutning om ikke å tildele en kontrakt som det er 

offentliggjort en konsesjonskunngjøring for, eller å gjenoppta 

framgangsmåten. 

Videre skal offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere på 

anmodning fra den berørte parten snarest mulig, og under alle 

omstendigheter innen 15 dager etter mottak av en skriftlig 

anmodning, underrette enhver anbyder som har innlevert et 

gyldig anbud, om egenskapene og de relative fordelene ved det 

valgte anbudet. 

2. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan 

imidlertid beslutte å holde tilbake visse opplysninger som nevnt 

i nr. 1 vedrørende kontrakten dersom offentliggjøring av slike 

opplysninger ville være til hinder for håndheving av loven eller 

på annen måte være i strid med allmennhetens interesse, til 

skade for bestemte offentlige eller private markedsdeltakeres 

rettslige forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 

mellom slike markedsdeltakere. 

Artikkel 41 

Tildelingskriterier 

1. Konsesjoner skal tildeles på grunnlag av objektive 

kriterier som er i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 3, 

og som sikrer at anbudene vurderes på reelle konkurransevilkår, 

slik at den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

kan oppnå en overordnet økonomisk fordel. 

2. Tildelingskriteriene skal være knyttet til konsesjonens 

gjenstand og skal ikke gi den offentlige oppdragsgiveren eller 

oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet. De kan blant annet 

omfatte miljøkriterier, sosiale kriterier eller kriterier som 

gjelder nyskaping. 

Disse kriteriene skal følges av krav som gjør det mulig å kon-

trollere anbydernes opplysninger på en effektiv måte. 

Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren skal kon-

trollere om anbudene virkelig oppfyller tildelingskriteriene.  
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3. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

skal sette opp kriteriene i prioritert rekkefølge med de viktigste 

først. 

Uten hensyn til første ledd kan den offentlige oppdragsgiveren 

eller oppdragsgiveren dersom den mottar et anbud der det 

foreslås en nyskapende løsning med funksjonsytelse på et 

ekstraordinært nivå som en aktsom offentlig oppdragsgiver eller 

oppdragsgiver ikke kunne ha forutsett, unntaksvis endre 

rekkefølgen på tildelingskriteriene for å ta hensyn til denne 

nyskapende løsningen. I slike tilfeller skal den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren underrette alle anbyder-

ne om endringen av prioriteringsrekkefølgen og skal utlyse en 

ny anbudskonkurranse som tar hensyn til minstefristene som er 

nevnt i artikkel 39 nr. 4. Dersom tildelingskriteriene ble 

offentliggjort samtidig som konsesjonskunngjøringen ble 

offentliggjort, skal den offentlige oppdragsgiveren eller opp-

dragsgiveren offentliggjøre en ny konsesjonskunngjøring som 

tar hensyn til minstefristene som er nevnt i artikkel 39 nr. 3. 

Endringen av prioriteringsrekkefølgen skal ikke føre til for-

skjellsbehandling. 

AVDELING III 

REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONSESJONER 

Artikkel 42 

Underleveranser 

1. Underleverandørens oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i 

artikkel 30 nr. 3 skal sikres gjennom hensiktsmessige tiltak av 

vedkommende nasjonale myndigheter innenfor deres ansvars-

områder og oppgaver. 

2. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan 

i konsesjonsdokumentene be, eller pålegges av en medlemsstat 

å be, om at anbyderen eller søkeren i sitt anbud angir om denne 

har til hensikt å overdra en del av konsesjonen til tredjemann og 

eventuelle underleverandører. Dette nummer berører ikke 

spørsmålet om hovedkonsesjonsinnehaverens ansvar. 

3. Når det gjelder bygge- og anleggskonsesjoner og med 

hensyn til tjenester som skal ytes ved anlegget som er under 

tilsyn av den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, 

skal den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren etter 

tildelingen av konsesjonen og senest når gjennomføringen av 

konsesjonen påbegynnes, kreve at konsesjonsinnehaveren angir 

overfor den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren 

navnet på, kontaktopplysningene til og de juridiske repre-

sentantene for dens underleverandører som deltar i slike 

arbeider eller tjenester, dersom disse opplysningene er kjent på 

dette tidspunkt. Den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren skal kreve å bli underrettet av konsesjonsinnehaveren 

om eventuelle endringer i disse opplysningene i konsesjonens 

løpetid, samt om de nødvendige opplysningene for eventuelle 

nye underleverandører som den senere benytter til slike 

arbeider eller tjenester. 

Uten hensyn til første ledd kan medlemsstatene direkte pålegge 

konsesjonsinnehaveren forpliktelsen til å gi de nødvendige 

opplysningene. 

Første og annet ledd får ikke anvendelse på leverandører. 

Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere kan utvide, eller 

kan pålegges av medlemsstatene å utvide, forpliktelsene fastsatt 

i første ledd til for eksempel: 

a)  andre tjenestekonsesjoner enn de som gjelder tjenester som 

skal ytes ved de anleggene som er under tilsyn av den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, eller til 

leverandører som deltar i bygge- og anleggskonsesjoner 

eller tjenestekonsesjoner, 

b)  underleverandører til konsesjonsinnehaverens underleverandø-

rer eller enda lenger ned i underleverandørkjeden. 

4. Med mål om å unngå brudd på forpliktelsene nevnt i 

artikkel 30 nr. 3, kan det treffes hensiktsmessige tiltak, for 

eksempel: 

a)  Dersom nasjonal lovgivning i en medlemsstat fastsetter en 

ordning med solidaransvar mellom underleverandører og 

konsesjonsinnehaveren, skal den berørte medlemsstaten 

sikre at de relevante reglene anvendes i samsvar med 

vilkårene angitt i artikkel 30 nr. 3. 

b)  Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere kan 

kontrollere, eller kan pålegges av medlemsstaten å 

kontrollere, hvorvidt det foreligger utelukkelsesgrunner for 

underleverandører i henhold til artikkel 38 nr. 4–10. I så 

fall skal den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren kreve at markedsdeltakeren erstatter en 

underleverandør som kontrollen har vist at det foreligger 

obligatoriske utelukkelsesgrunner for. Den offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kan kreve, eller kan 

pålegges av medlemsstaten å kreve at markedsdeltakeren 

erstatter en underleverandør som kontrollen har vist at det 

foreligger ikke-obligatoriske utelukkelsesgrunner for. 

5. Medlemsstatene kan fastsette strengere ansvarsregler i 

henhold til nasjonal rett.  
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6. Medlemsstater som har valgt å fastsette tiltak i henhold til 

nr. 1 og 3, skal ved lov eller forskrift og idet det tas hensyn til 

unionsretten, angi vilkårene for gjennomføring av disse 

tiltakene. Medlemsstater som gjør dette, kan begrense anven-

delsesområdet for eksempel til visse typer kontrakter, visse 

kategorier av offentlige oppdragsgivere, oppdragsgivere eller 

markedsdeltakere, eller til visse beløp. 

Artikkel 43 

Endring av kontrakter i deres løpetid 

1. Konsesjoner kan endres uten noen ny framgangsmåte ved 

tildeling av konsesjoner i samsvar med dette direktiv i ethvert 

av følgende tilfeller: 

a)  dersom endringene, uavhengig av deres pengeverdi, er 

fastsatt i de opprinnelige konsesjonsdokumentene i klare, 

tydelige og utvetydige revisjonsklausuler, som kan omfatte 

klausuler om revisjon av verdier, eller revisjonsmuligheter. 

Slike klausuler skal angi omfanget og arten av mulige 

endringer eller muligheter samt vilkårene som de kan bli 

brukt under. De skal ikke tillate endringer eller muligheter 

som vil endre konsesjonens overordnede art, 

b)  når det gjelder ytterligere bygge- og anleggsarbeider eller 

tjenester fra den opprinnelige konsesjonsinnehaveren, som 

har blitt nødvendige, og som ikke var omfattet av den 

opprinnelige konsesjonen, dersom en endring av konse-

sjonsinnehaver 

i) ikke kan gjøres av økonomiske eller tekniske årsaker, 

for eksempel krav til utskiftbarhet eller samvirkings-

evne for eksisterende utstyr, tjenester eller installasjoner 

som er kjøpt innenfor rammen av den opprinnelige 

konsesjonen, og 

ii) ville medføre betydelige ulemper eller en vesentlig 

økning av den offentlige oppdragsgiverens eller opp-

dragsgiverens kostnader. 

 Når det gjelder konsesjoner som tildeles av en offentlig 

oppdragsgiver med sikte på å utøve en form for virksomhet 

som ikke er nevnt i vedlegg II, skal en økning i verdi 

imidlertid ikke overstige 50 % av den opprinnelige konse-

sjonens verdi. Dersom det foretas flere påfølgende 

endringer, skal denne begrensningen få anvendelse på 

verdien av hver endring. Slike påfølgende endringer skal 

ikke ha til formål å omgå dette direktiv, 

c)  dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i) behovet for endringer er forårsaket av omstendigheter 

som en aktsom offentlig oppdragsgiver eller oppdrags-

giver ikke kunne forutse, 

ii) endringen endrer ikke konsesjonens overordnede art, 

iii) når det gjelder konsesjoner som tildeles av en offentlig 

oppdragsgiver med sikte på å utøve en form for 

virksomhet som ikke er nevnt i vedlegg II, overstiger 

en økning i verdi ikke 50 % av den opprinnelige konse-

sjonens verdi. Dersom det foretas flere påfølgende 

endringer, skal denne begrensningen få anvendelse på 

verdien av hver endring. Slike påfølgende endringer 

skal ikke ha til formål å omgå dette direktiv, 

d)  dersom en ny konsesjonsinnehaver erstatter den som den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren opp-

rinnelig hadde tildelt konsesjonen til, som følge av enten 

i) en utvetydig revisjonsklausul eller revisjonsmulighet i 

samsvar med bokstav a), 

ii) at en annen markedsdeltaker som oppfyller kriteriene 

for den kvalitative utvelgingen som opprinnelig er 

fastsatt, helt eller delvis trer inn i den opprinnelige 

konsesjonsinnehaverens sted som følge av omstruk-

turering av virksomheten, herunder overtakelse, fusjon, 

oppkjøp eller konkurs, forutsatt at dette ikke medfører 

andre vesentlige endringer av kontrakten og ikke har til 

hensikt å omgå gjennomføringen av dette direktiv, eller 

iii) i tilfelle den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren selv påtar seg konsesjonsinnehaverens for-

pliktelser overfor dens underleverandører, dersom 

denne muligheten er fastsatt i henhold til nasjonal 

lovgivning, 

e)  dersom endringene, uavhengig av verdi, ikke er vesentlige i 

henhold til nr. 4. 

Offentlige oppdragsgivere eller oppdragsgivere som har endret 

en konsesjon i de tilfellene som er angitt i bokstav b) og c) i 

dette nummer, skal offentliggjøre en kunngjøring om dette i 

Den europeiske unions tidende. Slik kunngjøring skal inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg XI og skal offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 33. 

2. Dessuten, og uten at det er nødvendig å kontrollere om 

vilkårene angitt i nr. 4 bokstav a)–d) er oppfylt, kan konse-

sjonene likeledes endres uten at det kreves ny framgangsmåte 

ved tildeling av konsesjoner i samsvar med dette direktiv, 

dersom verdien av endringene er lavere enn begge de følgende 

verdiene: 

i) terskelverdien angitt i artikkel 8 og  
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ii) 10 % av verdien av den opprinnelige konsesjonen. 

Endringen kan imidlertid ikke endre konsesjonens overordnede 

art. Dersom det foretas flere påfølgende endringer, skal verdien 

vurderes på grunnlag av den samlede nettoverdien av de 

påfølgende endringene. 

3. Når det gjelder beregningen av verdien nevnt i nr. 2 og  

i nr. 1 bokstav b) og c), skal den ajourførte verdien være 

referanseverdien dersom konsesjonen inneholder en indeks-

klausul. Dersom konsesjonen ikke inneholder en indeksklausul, 

skal den ajourførte verdien beregnes ved å ta hensyn til den 

gjennomsnittlige inflasjonen i den offentlige oppdragsgiverens 

eller oppdragsgiverens medlemsstat. 

4. En endring av en konsesjon i dens løpetid, skal anses å 

være vesentlig i henhold til nr. 1 bokstav e) dersom den gjør 

konsesjonens karakter vesentlig forskjellig fra den som 

opprinnelig ble inngått. I alle tilfeller, og uten at det berører 

nr. 1 og 2, skal en endring anses å være vesentlig dersom minst 

ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  endringen innfører vilkår som, dersom de hadde inngått i 

den opprinnelige framgangsmåten ved tildeling av konse-

sjonen, ville ha gjort det mulig å delta for andre søkere enn 

de som opprinnelig ble utvalgt, ville ha gjort det mulig å 

godta et annet anbud enn det som opprinnelig ble godkjent, 

eller ville ha tiltrukket andre deltakere til framgangsmåten 

ved tildeling av konsesjonen, 

b)  endringen endrer den økonomiske balansen i konsesjonen 

til konsesjonsinnehaverens fordel på en måte som ikke var 

fastsatt i den opprinnelige konsesjonen, 

c)  endringen utvider konsesjonens omfang i betydelig grad, 

d)  dersom en ny konsesjonsinnehaver erstatter den som den 

offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren opp-

rinnelig hadde tildelt konsesjonen til, i andre tilfeller enn 

dem som er fastsatt i nr. 1 bokstav d). 

5. Det skal kreves en ny framgangsmåte ved tildeling av 

konsesjonen i samsvar med dette direktiv ved andre endringer 

av bestemmelsene om en konsesjon i dens løpetid enn dem som 

er fastsatt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 44 

Heving av konsesjoner 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere, i henhold til vilkårene fastsatt i gjeldende 

nasjonal rett, har mulighet til å heve en konsesjon i dens løpetid 

dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  det er gjort en endring i konsesjonen som ville ha krevd en 

ny framgangsmåte ved tildeling av konsesjonen i henhold 

til artikkel 43, 

b)  konsesjonsinnehaveren var, på tidspunktet da konsesjonen 

ble tildelt, i én av situasjonene nevnt i artikkel 38 nr. 4, og 

skulle derfor ha vært utelukket fra framgangsmåten ved 

tildeling av konsesjonen, 

c)  Den europeiske unions domstol har i en framgangsmåte i 

henhold til artikkel 258 i TEUV fastslått at en medlemsstat 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

traktatene ved at en offentlig oppdragsgiver eller en 

oppdragsgiver fra nevnte medlemsstat har tildelt den 

aktuelle konsesjonen uten å oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til traktatene og dette direktiv. 

Artikkel 45 

Overvåking og rapportering 

1. For å sikre korrekt og effektiv gjennomføring av dette 

direktiv, skal medlemsstatene sikre at minst de oppgavene som 

er angitt i denne artikkel, utføres av én eller flere myndigheter 

eller strukturer. De skal angi overfor Kommisjonen alle 

myndigheter eller strukturer som har kompetanse til å utføre 

disse oppgavene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at anvendelsen av reglene for 

tildeling av konsesjonskontrakter overvåkes. Dersom til-

synsmyndighetene eller -strukturene identifiserer bestemte 

overtredelser, for eksempel bedrageri, korrupsjon, interessekon-

flikter og andre alvorlige uregelmessigheter, eller systempro-

blemer, skal de gis myndighet til å melde fra om disse over-

tredelsene eller problemene til nasjonale revisjonsmyndigheter, 

domstoler eller andre egnede myndigheter eller strukturer, for 

eksempel ombudsmannen, nasjonale parlamenter eller deres 

komiteer. 

3. Resultatene fra tilsynsvirksomheten i henhold til nr. 2 skal 

gjøres tilgjengelig for offentligheten ved hjelp av egnede 

informasjonsmidler. 

Kommisjonen kan høyst hvert tredje år anmode medlemsstatene 

om å oversende Kommisjonen en tilsynsrapport som omfatter 

en oversikt over de hyppigst forekommende kildene til feil 

anvendelse av reglene for tildeling av konsesjonskontrakter, 

herunder mulige strukturelle eller tilbakevendende problemer 

med anvendelsen av reglene, herunder mulige tilfeller av 

bedrageri og annen ulovlig atferd.  
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4. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger og veiledning 

om fortolkning og anvendelse av unionsregelverket for tildeling 

av konsesjonskontrakter er tilgjengelig vederlagsfritt for å 

hjelpe offentlige oppdragsgivere, oppdragsgivere og markeds-

deltakere med å anvende unionsreglene på riktig måte. 

AVDELING IV 

ENDRINGER AV DIREKTIV 89/665/EØF OG 92/13/EØF 

Artikkel 46 

Endringer av direktiv 89/665/EØF 

I direktiv 89/665/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Dette direktiv får anvendelse på kontrakter som er 

nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(*), 

med mindre slike kontrakter er unntatt i samsvar med 

artikkel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 og 37 i nevnte 

direktiv. 

 Dette direktiv får også anvendelse på konsesjoner som 

tildeles av offentlige oppdragsgivere som er nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(**), med 

mindre slike konsesjoner er unntatt i samsvar med 

artikkel 10, 11, 12, 17 og 25 i nevnte direktiv. 

 Kontrakter i henhold til dette direktiv omfatter offentlige 

kontrakter, rammeavtaler, bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner og dynamiske innkjøpsordninger. 

 Medlemsstatene skal, med hensyn til kontrakter som faller 

inn under virkeområdet for direktiv 2014/24/EU eller 

direktiv 2014/23/EU, treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at det effektivt og særlig så raskt som mulig kan klages på 

beslutninger truffet av de offentlige oppdragsgiverne i 

samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 2–2f i dette 

direktiv, med den begrunnelse at slike beslutninger er i strid 

med unionsretten på området offentlig innkjøp, eller med 

nasjonale regler som innarbeider nevnte rett i nasjonal 

lovgivning. 

________________ 

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 

26. februar 2014 om offentlige innkjøp (EUT L 94 av 

28.3.2014, s. 65). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av  

26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter 

(EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1).» 

2)  I artikkel 2a nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «En kontrakt kan ikke inngås som en følge av be-

slutningen om å tildele en kontrakt som faller inn under 

virkeområdet for direktiv 2014/24/EU eller direktiv 

2014/23/EU, før utløpet av en frist på minst ti kalender-

dager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt til de 

berørte anbyderne og kandidatene, dersom faks eller 

elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom andre 

kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet av en frist 

på enten minst 15 kalenderdager regnet fra dagen som 

følger etter datoen da beslutningen om kontrakts-

tildelingen ble sendt til de berørte anbyderne eller 

kandidatene, eller minst ti kalenderdager regnet fra 

dagen som følger etter datoen da beslutningen om 

kontraktstildelingen ble mottatt.» 

b)  I fjerde ledd skal første strekpunkt lyde: 

«−  et sammendrag av de relevante årsakene, som 

fastsatt i artikkel 55 nr. 2 i direktiv 2014/24/EU, 

med forbehold for artikkel 55 nr. 3 i nevnte 

direktiv, eller i artikkel 40 nr. 1 annet ledd i 

direktiv 2014/23/EU, med forbehold for 

artikkel 40 nr. 2 i nevnte direktiv, og». 

3)  I artikkel 2b gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd: 

i) skal bokstav a) lyde: 

«a)  dersom det i direktiv 2014/24/EU eller der det 

er relevant, direktiv 2014/23/EU, ikke kreves 

forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende», 

ii) skal bokstav c) lyde: 

«c) dersom det dreier seg om en kontrakt basert på 

en rammeavtale som fastsatt i artikkel 33 i 

direktiv 2014/24/EU, og dersom det dreier seg 

om en særskilt kontrakt basert på en dynamisk 

innkjøpsordning som fastsatt i artikkel 34 i 

nevnte direktiv». 

b)  I annet ledd skal første og annet strekpunkt lyde: 

«−  det foreligger en overtredelse av artikkel 33 nr. 4 

bokstav c) eller av artikkel 34 nr. 6 i direktiv 

2014/24/EU, og  
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−  kontraktsverdien anslås å være lik eller overstige 

de terskelverdiene som er fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2014/24/EU.» 

4)  I artikkel 2c endres «direktiv 2004/18/EF» til «direktiv 

2014/24/EU eller direktiv 2014/23/EU». 

5)  I artikkel 2d gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1: 

i) skal bokstav a) lyde: 

«a)  dersom den offentlige oppdragsgiveren har til-

delt en kontrakt uten forhåndskunngjøring av 

konkurranse i Den europeiske unions tidende, 

uten at dette er tillatt i samsvar med direktiv 

2014/24/EU eller direktiv 2014/23/EU,», 

ii) i bokstav b) endres «direktiv 2004/18/EF» til 

«direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/23/EU». 

b)  I nr. 4 skal første strekpunkt lyde: 

«−  den offentlige oppdragsgiveren anser at tildelingen 

av en kontrakt uten forhåndskunngjøring av kon-

kurranse i Den europeiske unions tidende er tillatt i 

samsvar med direktiv 2014/24/EU eller direktiv 

2014/23/EU». 

c)  I nr. 5 skal første strekpunkt lyde: 

«−  den offentlige oppdragsgiveren anser at tildelingen 

av en kontrakt er i samsvar med artikkel 33 nr. 4 

bokstav c) eller med artikkel 34 nr. 6 i direktiv 

2014/24/EU,». 

6)  I artikkel 2f nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  før utløpet av minst 30 kalenderdager regnet fra dagen 

som følger etter datoen da 

− den offentlige oppdragsgiveren offentliggjorde en 

kunngjøring av tildeling av kontrakt i samsvar med 

artikkel 50 og 51 i direktiv 2014/24/EU eller med 

artikkel 31 og 32 i direktiv 2014/23/EU, forutsatt 

at denne kunngjøringen inneholder en begrunnelse 

for den offentlige oppdragsgiverens beslutning om 

å tildele kontrakten uten forhåndskunngjøring av 

konkurranse i Den europeiske unions tidende, eller 

− den offentlige oppdragsgiveren underrettet de 

berørte anbyderne og kandidatene om inngåelsen 

av kontrakten, forutsatt at denne underretningen 

inneholder et sammendrag av de relevante 

årsakene fastsatt i artikkel 55 nr. 2 i direktiv 

2014/24/EU, med forbehold for artikkel 55 nr. 3  

i nevnte direktiv, eller i artikkel 40 nr. 1 annet  

ledd i direktiv 2014/23/EU, med forbehold for 

artikkel 40 nr. 2 i nevnte direktiv. Dette alternati-

vet gjelder også for tilfellene nevnt i artikkel 2b 

første ledd bokstav c) i dette direktiv», 

7)  I artikkel 3 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangsmåten 

fastsatt i nr. 2–5 når den, før en kontrakt inngås, mener at 

det er begått en alvorlig overtredelse av unionsretten på 

området offentlig innkjøp i forbindelse med en fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter som faller inn under 

virkeområdet for direktiv 2014/24/EU eller direktiv 

2014/23/EU.» 

Artikkel 47 

Endringer av direktiv 92/13/EØF 

I direktiv 92/13/EØF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Dette direktiv får anvendelse på kontrakter som er 

nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(*), 

med mindre slike kontrakter er unntatt i samsvar med 

artikkel 18–24, 27–30, 34 eller 55 i nevnte direktiv. 

 Kontrakter i henhold til dette direktiv omfatter varekontrak-

ter, bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter, 

bygge- og anleggskonsesjoner og tjenestekonsesjoner, 

rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger.  
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 Dette direktiv får også anvendelse på konsesjoner  

som tildeles av oppdragsgivere som er nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(**), med 

mindre slike kontrakter er unntatt i samsvar med 

artikkel 10, 12, 13, 14, 16, 17 og 25 i nevnte direktiv. 

 Medlemsstatene skal, med hensyn til kontrakter som faller 

inn under virkeområdet for direktiv 2014/25/EU eller 

direktiv 2014/23/EU, treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at det effektivt og særlig så raskt som mulig kan klages på 

beslutninger truffet av oppdragsgiverne i samsvar med 

vilkårene fastsatt i artikkel 2–2f i dette direktiv, med den 

begrunnelse at slike beslutninger er i strid med unionsretten 

på området offentlig innkjøp, eller med nasjonale regler 

som innarbeider nevnte rett i nasjonal lovgivning. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF)  

nr. 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp 

foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor 

vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, 

og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 

av 28.3.2014, s. 243). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av  

26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter 

(EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1).» 

2)  I artikkel 2a nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «En kontrakt kan ikke inngås som en følge av be-

slutningen om å tildele en kontrakt som faller inn under 

virkeområdet for direktiv 2014/25/EU eller direktiv 

2014/23/EU, før utløpet av en frist på minst ti kalender-

dager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt til de 

berørte anbyderne og kandidatene, dersom faks eller 

elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom andre 

kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet av en frist 

på enten minst 15 kalenderdager regnet fra dagen som 

følger etter datoen da beslutningen om kontrakts-

tildelingen ble sendt til de berørte anbyderne eller 

kandidatene, eller minst ti kalenderdager regnet fra 

dagen som følger etter datoen da beslutningen om 

kontraktstildelingen ble mottatt.» 

b)  I fjerde ledd skal første strekpunkt lyde: 

«−  et sammendrag av de relevante årsakene, som 

fastsatt i artikkel 75 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU, 

med forbehold for bestemmelsene i artikkel 75 

nr. 3 i nevnte direktiv, eller i artikkel 40 nr. 1 annet 

ledd i direktiv 2014/23/EU, med forbehold for 

bestemmelsene i artikkel 40 nr. 2 i nevnte direktiv, 

og». 

3)  I artikkel 2b gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd: 

i) skal bokstav a) lyde: 

«a)  dersom det i direktiv 2014/25/EU eller der det 

er relevant, direktiv 2014/23/EU, ikke kreves 

forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende», 

ii) skal bokstav c) lyde: 

«c) i forbindelse med særskilte kontrakter basert 

på en dynamisk innkjøpsordning som fastsatt i 

artikkel 52 i direktiv 2014/25/EU.» 

b)  I annet ledd skal første og annet strekpunkt lyde: 

«−  det foreligger en overtredelse av artikkel 52 nr. 6 i 

direktiv 2014/25/EU, og 

−  kontraktsverdien anslås å være lik eller overstige 

de terskelverdiene som er fastsatt i artikkel 15 i 

direktiv 2014/25/EU.» 

4)  I artikkel 2c endres «direktiv 2004/17/EF» til «direktiv 

2014/25/EU eller direktiv 2014/23/EU». 

5)  I artikkel 2d gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1: 

i) skal bokstav a) lyde: 

«a)  dersom oppdragsgiveren har tildelt en kontrakt 

uten forhåndskunngjøring av konkurranse i 

Den europeiske unions tidende, uten at dette er 

tillatt i samsvar med direktiv 2014/25/EU eller 

direktiv 2014/23/EU,», 

ii) i bokstav b) endres «direktiv 2004/17/EF» til 

«direktiv 2014/25/EU eller direktiv 2014/23/EU». 

b)  I nr. 4 skal første strekpunkt lyde: 

«−  oppdragsgiveren anser at tildelingen av en kontrakt 

uten forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende er tillatt i samsvar med 

direktiv 2014/25/EU eller direktiv 2014/23/EU,».  
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c)  I nr. 5 skal første strekpunkt lyde: 

«−  oppdragsgiveren anser at tildelingen av en kontrakt 

er i samsvar med artikkel 52 nr. 6 i direktiv 

2014/25/EU,». 

6)  I artikkel 2f nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  før utløpet av minst 30 kalenderdager regnet fra dagen 

som følger etter datoen da 

− oppdragsgiveren offentliggjorde en kunngjøring av 

tildeling av kontrakt i samsvar med artikkel 70 og 

71 i direktiv 2014/25/EU eller med artikkel 31 og 

32 i direktiv 2014/23/EU, forutsatt at denne kunn-

gjøringen inneholder en begrunnelse for oppdrags-

giverens beslutning om å tildele kontrakten  

uten forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, eller 

− oppdragsgiveren underrettet de berørte anbyderne 

og kandidatene om inngåelsen av kontrakten, 

forutsatt at denne underretningen inneholder et 

sammendrag av de relevante årsakene fastsatt i 

artikkel 75 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU, med 

forbehold for artikkel 75 nr. 3 i nevnte direktiv, 

eller i artikkel 40 nr. 1 annet ledd i direktiv 

2014/23/EU, med forbehold for artikkel 40 nr. 2 i 

nevnte direktiv. Dette alternativet gjelder også for 

tilfellene nevnt i artikkel 2b første ledd bokstav c) i 

dette direktiv,». 

7)  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangsmåten 

fastsatt i nr. 2–5 når den, før en kontrakt inngås, mener at 

det er begått en alvorlig overtredelse av unionsretten på 

innkjøpsområdet i forbindelse med en kontraktstildeling 

som faller inn under virkeområdet for direktiv 2014/25/EU 

eller direktiv 2014/23/EF, eller som har sammenheng med 

artikkel 26 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU, når det dreier seg 

om oppdragsgivere som omfattes av den nevnte be-

stemmelsen.» 

AVDELING V 

DELEGERT MYNDIGHET, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 48 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 7 nr. 3, artikkel 9 nr. 4, artikkel 27 nr. 2 og artikkel 30 

nr. 4 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 17. april 2014. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 7 nr. 3, 

artikkel 9 nr. 4, artikkel 27 nr. 2 og artikkel 30 nr. 4 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 3, 

artikkel 9 nr. 4, artikkel 27 nr. 2 og artikkel 30 nr. 4 trer 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 både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 49 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen til 

Europaparlamentet og til Rådet om en delegert rettsakt skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 48 nr. 5. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten umid-

delbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin 

beslutning om å gjøre innsigelser. 

Artikkel 50 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 

offentlige innkjøp nedsatt ved rådsbeslutning 71/306/EØF(1). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011.  

  

(1) Rådsbeslutning 71/306/EØF av 26. juli 1971 om nedsettelse av en 

komité for offentlige bygge- og anleggskontrakter (EFT L 185 av 

16.8.1971, s. 15). 
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2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 51 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 18. april 2016 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 52 

Overgangsbestemmelser 

Henvisninger til artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b) i direktiv 

2004/17/EF og til artikkel 1 nr. 3 og 4 og avdeling III i direktiv 

2004/18/EF skal forstås som henvisninger til dette direktiv. 

Artikkel 53 

Overvåking og rapportering 

Kommisjonen skal vurdere hvilke økonomiske virkninger 

anvendelsen av terskelverdiene angitt i artikkel 8, har på det 

indre marked, særlig når det gjelder faktorer som kontrakts-

tildeling over landegrensene og transaksjonskostnader, og 

framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2019. Det skal vurderes om terskelverdiene er 

hensiktsmessige i forbindelse med forhandlinger i henhold til 

GPA, idet det tas hensyn til virkningen av inflasjon og 

transaksjonskostnader. Der det er mulig og hensiktsmessig, skal 

Kommisjonen vurdere å foreslå en økning av de terskel-

beløpene som får anvendelse i henhold til GPA, i neste 

forhandlingsrunde. 

Dersom terskelbeløpene som får anvendelse i henhold til GPA, 

endres, skal rapporten, der det er relevant, følges opp av et 

forslag til regelverk som endrer terskelverdiene angitt i dette 

direktiv. 

Kommisjonen skal også vurdere hvilke økonomiske virkninger 

unntakene angitt i artikkel 12, har på det indre marked, idet det 

tas hensyn til vannsektorens særlige strukturer, og framlegge en 

rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet innen 

18. april 2019. 

Kommisjonen skal gjennomgå dette direktivs virkemåte og 

framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2021 og deretter hvert femte år, på grunnlag av 

opplysninger som medlemsstatene skal framlegge i samsvar 

med artikkel 45 nr. 3. 

Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av gjennom-

gåelsen som foretas i samsvar med fjerde ledd. 

Artikkel 54 

Ikrafttredelse 

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

i Den europeiske unions tidende. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på tildeling av konsesjoner 

som er gjenstand for anbud eller tildeles før 17. april 2014. 

Artikkel 55 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/555 

 

[Vedlegget er kunngjort I EUT L 94 av 28.3.2014, s. 47–64.] 



Nr. 84/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/24/EU 

av 26. februar 2014 

om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, artikkel 62 og 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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tildeling av offentlige kontrakter foretatt av eller på 

vegne av medlemsstatenes myndigheter, skal være i 

samsvar med prinsippene i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV), særlig prinsippene om fritt 

varebytte, etableringsadgang og adgang til å yte 

tjenester samt de prinsippene som er avledet av disse, 

for eksempel prinsippene om likebehandling, ikke-

diskriminering, gjensidig anerkjennelse, forholdsmes-

sighet og innsyn. Når det gjelder offentlige kontrakter 

over en viss verdi, bør det utarbeides bestemmelser om 

samordning av nasjonale framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter, for å sikre at disse prinsippene får en 

praktisk virkning og at offentlige innkjøp åpnes for 

konkurranse. 

2) Offentlige innkjøp spiller en sentral rolle i Europa  

2020-strategien, fastsatt i kommisjonsmeldingen av  

3. mars 2010 med tittelen «Europe 2020 — A strategy 

for smart, sustainable and inclusive growth» («Europa 

2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst»), som ett av de markedsbaserte virkemidlene  

som skal brukes til å oppnå smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst og samtidig sikre at offentlige midler 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 53. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 84. 

(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 49. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. januar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. februar 2014. 

brukes på en mest mulig effektiv måte. For dette formål 

bør reglene for offentlige innkjøp vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF(5), 

revideres og moderniseres for å gi en mer effektiv 

anvendelse av offentlige midler, ved særlig å gjøre det 

lettere for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) å 

delta ved offentlige innkjøp, og gjøre det mulig for 

innkjøpere å utnytte offentlige innkjøp på en bedre måte 

til støtte for felles samfunnsmål. Det er også behov for å 

presisere grunnleggende begreper og prinsipper for å 

sikre rettssikkerheten og ta hensyn til visse aspekter ved 

Den europeiske unions domstols faste rettspraksis. 

3) Ved gjennomføringen av dette direktiv bør det tas 

hensyn til De forente nasjoners konvensjon om ret-

tighetene til personer med nedsatt funksjonsevne(6), 

særlig i forbindelse med valg av kommunikasjons-

midler, tekniske spesifikasjoner, tildelingskriterier og 

vilkårene for gjennomføring av en kontrakt. 

4) De stadig mer forskjelligartede formene for offentlige 

tiltak har gjort det nødvendig å presisere definisjonen av 

selve innkjøpsbegrepet, men en slik presisering bør 

imidlertid ikke utvide virkeområdet for dette direktiv 

sammenlignet med virkeområdet for direktiv 

2004/18/EF. Unionens regler for offentlige innkjøp er 

ikke ment å skulle omfatte alle former for utbetaling av 

offentlige midler, men bare utbetalinger til anskaffelse 

av bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester 

gjennom en offentlig kontrakt. Det bør presiseres at 

slike anskaffelser bygge- og anleggsarbeider, varer eller 

tjenester bør omfattes av dette direktiv, uavhengig av 

om de gjennomføres gjennom kjøp, leasing eller andre 

kontraktsformer. 

 Begrepet anskaffelse bør forstås i bred forstand som 

oppnåelse av fordelene ved de aktuelle bygge- og an-

leggsarbeidene, varene eller tjenestene, men ikke 

nødvendigvis med krav om overdragelse av eiendoms-

rett til offentlige oppdragsgivere. Videre hører ren 

finansiering av virksomhet, særlig gjennom tilskudd, 

  

(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). 

(6) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

(EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 

2018/EØS/84/55 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/557 

 

som ofte er knyttet til forpliktelsen til å tilbakebetale de 

mottatte beløpene dersom de ikke brukes til de tilsiktede 

formålene, ikke inn under virkeområdet til reglene for 

offentlige innkjøp. På samme måte bør forhold der alle 

markedsdeltakere som oppfyller visse vilkår, har rett til 

å utføre en bestemt oppgave uten noen form for 

utvelging, for eksempel brukervalgs- og tjenestekupong-

ordninger, ikke forstås som innkjøp, men som rene god-

kjenningsordninger (for eksempel lisenser for legemid-

ler eller medisinske tjenester). 

5) Det bør bemerkes at ingen bestemmelse i dette direktiv 

pålegger medlemsstatene noen forpliktelse til å kon-

kurranseutsette eller benytte underleverandører til yting 

av tjenester som de ønsker å yte selv, eller til å organi-

sere på annen måte enn ved hjelp av offentlige kontrak-

ter i henhold til dette direktiv. Tjenesteyting basert på 

lover, forskrifter eller arbeidsavtaler bør ikke omfattes. I 

enkelte medlemsstater kan dette for eksempel være 

tilfelle for visse administrative og offentlige tjenester, 

for eksempel utøvende og lovgivende myndigheters 

tjenester, eller for yting av visse samfunnstjenester, for 

eksempel utenrikspolitiske eller juridiske tjenester eller 

trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning. 

6) Det er også hensiktsmessig å bemerke at dette direktiv 

ikke bør berøre medlemsstatenes trygdelovgivning. Det 

bør heller ikke omhandle liberalisering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning som er forbeholdt 

offentlige eller private foretak, eller privatisering av 

offentlige foretak som yter tjenester. 

 Likeledes bør det bemerkes at medlemsstatene fritt kan 

organisere yting av lovfestede sosialtjenester eller andre 

tjenester, for eksempel posttjenester, enten som tjenester 

av allmenn økonomisk betydning eller som ikke-

økonomiske tjenester av allmenn interesse, eller som en 

kombinasjon av disse. Det er hensiktsmessig å presisere 

at ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse ikke 

bør høre inn under dette direktivs virkeområde. 

7) Til slutt bør det bemerkes at dette direktiv ikke berører 

nasjonale, regionale eller lokale myndigheters frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, tjenestenes omfang og 

egenskapene til tjenesten som skal ytes, herunder 

eventuelle vilkår for kvaliteten på tjenesten, for å nå 

målene for den offentlige politikken. Dette direktiv bør 

heller ikke berøre nasjonale, regionale og lokale 

myndigheters myndighet til å yte, bestille og finansiere 

tjenester av allmenn økonomisk betydning i samsvar 

med artikkel 14 i TEUV og protokoll nr. 26 om tjenester 

av allmenn interesse som er vedlagt TEUV og traktaten 

om Den europeiske union (TEU). Dette direktiv 

omhandler dessuten ikke finansiering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning eller medlemsstatenes 

støtteordninger, særlig på det sosiale området, i samsvar 

med Unionens konkurranseregler. 

8) En kontrakt bør anses som en offentlig bygge- og an-

leggskontrakt bare dersom kontraktsgjenstanden 

spesifikt omfatter utøvelse av de virksomhetene som er 

oppført i vedlegg II, selv om kontrakten omfatter yting 

av andre tjenester som er nødvendige for å utøve slik 

virksomhet. Kontrakter om offentlig tjenesteyting, 

særlig innen eiendomsforvaltning, kan i visse tilfeller 

omfatte bygge- og anleggsarbeider. I den grad slike 

bygge- og anleggsarbeider bare er av underordnet 

betydning i forhold til kontraktens hovedgjenstand, og 

er en mulig konsekvens av eller et tillegg til denne, vil 

imidlertid det faktum at slike arbeider omfattes av 

kontrakten, ikke føre til at kontrakten om offentlig 

tjenesteyting klassifiseres som en offentlig bygge- og 

anleggskontrakt. 

 I lys av de mange ulike typene offentlige bygge- og an-

leggskontrakter, bør imidlertid offentlige oppdrags-

givere kunne velge separate eller felles kontrakter for 

utforming og utførelse av arbeid. Dette direktiv har ikke 

som formål å foreskrive separate eller felles kontrakts-

tildelinger. 

9) Oppføringen av bygg som oppfyller kravene angitt av 

en offentlig oppdragsgiver, krever at den aktuelle opp-

dragsgiveren har truffet tiltak for å definere hvilken type 

bygg det dreier seg om, eller i det minste har hatt 

avgjørende innflytelse på utformingen av det. Hvorvidt 

entreprenøren utfører hele arbeidet eller deler av det på 

egen hånd eller på annen måte, bør ikke endre klassifise-

ringen av kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt, 

så lenge entreprenøren påtar seg en direkte eller 

indirekte forpliktelse som kan tvangsfullbyrdes, for å 

sikre at arbeidene vil bli gjennomført. 

10) Begrepet «offentlige oppdragsgivere» og særlig 

«offentligrettslige organer» er behandlet gjentatte 

ganger i rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol. For at det skal være klart at den personkretsen 

som omfattes av dette direktiv, ikke bør endres, er det 

hensiktsmessig å beholde de definisjonene som 

domstolen har basert seg på, og å innarbeide et visst 

antall presiseringer ut fra denne rettspraksis som en 

nøkkel til å forstå selve definisjonene, uten at det er 

hensikten å endre den forståelsen av begrepene som er 

fastlagt i rettspraksis. For dette formål bør det presiseres 

at et organ som driver virksomhet på normale markeds-

vilkår, har som mål å oppnå fortjeneste og bærer tap 

som oppstår i forbindelse med utøvelsen av virk-

somheten, ikke bør anses som et «offentligrettslig 

organ», ettersom allmennhetens behov som det er 

opprettet for å imøtekomme, eller som det har fått i 

oppgave å imøtekomme, kan anses å være av industriell 

eller forretningsmessig art.   
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 Tilsvarende er vilkåret som gjelder opprinnelsen til 

finansieringen av det aktuelle organet, også behandlet i 

rettspraksis, som har presisert blant annet at finansiering 

av «størstedelen» betyr av mer enn halvparten, og at en 

slik finansiering kan omfatte betaling fra brukere som 

pålegges, beregnes og innkreves i samsvar med offentlig 

rett. 

11) Når det gjelder kombinerte kontrakter, bør gjeldende 

regler bestemmes ut fra kontraktens hovedgjenstand, 

dersom de forskjellige delene som utgjør kontraktene, 

ikke objektivt kan skilles fra hverandre. Det bør derfor 

presiseres hvordan de offentlige oppdragsgiverne skal 

avgjøre hvorvidt de forskjellige delene kan skilles fra 

hverandre eller ikke. Slik presisering bør bygge på 

relevant rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol. 

 Avgjørelse bør treffes fra sak til sak, der den offentlige 

oppdragsgiverens uttrykte eller antatte hensikt om å 

anse de forskjellige delene som utgjør en kombinert 

kontrakt som udelelige, ikke bør være tilstrekkelig, men 

bør underbygges av objektiv dokumentasjon som kan 

begrunne den og godtgjøre at det er nødvendig å inngå 

én enkelt kontrakt. Et slikt begrunnet behov for å inngå 

én enkelt kontrakt kan for eksempel foreligge når det 

gjelder oppføring av én enkelt bygning, der en del skal 

brukes direkte av den berørte offentlige oppdrags-

giveren, og en annen del skal drives på grunnlag av en 

konsesjon, for eksempel til parkeringsplasser for 

allmennheten. Det bør presiseres at behovet for å inngå 

én enkelt kontrakt kan skyldes årsaker av både teknisk 

og økonomisk art. 

12) Når det gjelder kombinerte kontrakter som kan deles 

opp, står offentlige oppdragsgivere alltid fritt til å tildele 

separate kontrakter for separate deler av den kombinerte 

kontrakten, og i slike tilfeller bør de bestemmelsene som 

gjelder for hver separate del, bestemmes utelukkende 

med hensyn til den særskilte kontraktens egenskaper. På 

den annen side, dersom offentlige oppdragsgivere  

velger å ta med andre elementer i innkjøpet, uavhengig 

av verdi og uavhengig av hvilke rettsregler de andre 

elementene ellers ville ha vært omfattet av, bør hoved-

prinsippet være at dette direktiv fortsatt bør gjelde for 

hele den kombinerte kontrakten, dersom en kontrakt 

ville ha blitt tildelt i samsvar med bestemmelsene i dette 

direktiv om den hadde blitt tildelt for seg selv. 

13) Det bør imidlertid fastsettes særlige bestemmelser for 

kombinerte kontrakter som gjelder forsvars- eller sik-

kerhetsmessige aspekter, eller deler som ikke hører inn 

under virkeområdet til TEUV. I slike tilfeller bør det 

være mulig å unnlate å anvende dette direktiv, forutsatt 

at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt 

begrunnet, og at beslutningen om å tildele én enkelt 

kontrakt ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes 

av dette direktiv eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF(1). Det bør presiseres at offentlige opp-

dragsgivere ikke bør hindres i å velge å anvende dette 

direktiv på visse kombinerte kontrakter i stedet for å 

anvende direktiv 2009/81/EF. 

14) Det bør presiseres at begrepet «markedsdeltakere» bør 

tolkes i bred forstand slik at det omfatter personer 

og/eller enheter som tilbyr seg å utføre arbeider, levere 

produkter eller yte tjenester på markedet, uavhengig av 

hvilken juridisk form de har valgt å drive sin virksomhet 

innenfor. Derfor bør selskaper, filialer, datterselskaper, 

partnerskap, samvirkeforetak, allmennaksjeselskaper, 

universiteter, uansett om de er offentlige eller private, 

og andre former for enheter enn fysiske personer alle 

høre inn under begrepet markedsdeltaker, uavhengig av 

om de er «juridiske personer» i enhver sammenheng 

eller ikke. 

15) Det bør presiseres at grupper av markedsdeltakere, også 

når de har gått sammen i en form for midlertidig 

sammenslutning, kan delta i tildelingsprosesser uten  

at de må ha en bestemt juridisk form. I den grad det  

er nødvendig, for eksempel dersom det kreves soli-

daransvar, kan det stilles krav om en bestemt form 

dersom slike grupper tildeles kontrakten. 

 Det bør også presiseres at offentlige oppdragsgivere bør 

kunne angi uttrykkelig hvordan grupper av markeds-

deltakere skal oppfylle kravene til økonomisk og 

finansiell evne som angitt i dette direktiv, eller 

kriteriene for teknisk og faglig dyktighet som kreves av 

markedsdeltakere som deltar på egen hånd. 

 Dersom kontrakten gjennomføres av en gruppe av mar-

kedsdeltakere, kan det være nødvendig å fastsette vilkår 

som den enkelte deltaker ikke pålegges. Slike vilkår, 

som bør begrunnes objektivt og være forholdsmessige, 

kan for eksempel omfatte krav om at det skal utpekes en 

felles representant eller en hovedpartner i forbindelse 

med framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, eller 

krav om opplysninger om gruppens sammensetning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009  

om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggs-

kontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 

2004/18/EF (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76). 
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16) Offentlige oppdragsgivere bør benytte alle de midler de 

har til rådighet i samsvar med nasjonal rett for å hindre 

at interessekonflikter fører til forstyrrelser i fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter. Dette kan 

omfatte framgangsmåter for å identifisere, forebygge og 

avhjelpe interessekonflikter. 

17) Rådsbeslutning 94/800/EF(1) godkjente særlig WTO-

avtalen om offentlige innkjøp («GPA»). Målet med 

GPA er å etablere en multilateral ramme av avveide 

rettigheter og plikter i forbindelse med offentlige 

kontrakter, med sikte på å liberalisere og øke verdens-

handelen. For kontrakter som er omfattet av vedlegg 1, 

2, 4 og 5 og de generelle merknadene til Den europeiske 

unions tillegg I til GPA, samt av andre relevante 

internasjonale avtaler som Unionen er bundet av, bør 

offentlige oppdragsgivere oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til disse avtalene ved å anvende dette direktiv 

på markedsdeltakere i tredjestater som har underskrevet 

avtalene. 

18) GPA får anvendelse på kontrakter som overstiger visse 

terskelverdier fastsatt i GPA, og som er uttrykt i spesi-

elle trekkrettigheter. Terskelverdiene som er fastsatt ved 

dette direktiv, bør tilpasses for å sikre at de tilsvarer 

motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i GPA. Det 

bør også fastsettes regelmessig revisjon av terskel-

verdiene uttrykt i euro slik at de ved hjelp av en rent 

matematisk beregning kan tilpasses eventuelle svingnin-

ger i verdien av euro i forhold til disse spesielle trekk-

rettighetene. Bortsett fra disse matematiske tilpasnin-

gene, bør en økning i terskelverdiene fastsatt i GPA 

undersøkes ved neste forhandlingsrunde. 

19) Det bør presiseres at det ved beregning av en kontrakts 

verdi skal tas hensyn til alle inntekter, uavhengig av om 

de kommer fra den offentlige oppdragsgiveren eller fra 

tredjemann. Det bør også presiseres at for å beregne 

terskelverdiene, bør begrepet om lignende varer forstås 

som produkter som er beregnet på identisk eller 

lignende bruk, for eksempel varer som utgjøres av en 

rekke næringsmidler eller av en rekke kontormøbler. 

Normalt vil en markedsdeltaker som er aktiv på det 

berørte feltet, sannsynligvis føre slike varer som en del 

av sitt normale produktutvalg. 

20) For å beregne verdien av et gitt innkjøp bør det 

presiseres at det bare bør være tillatt å basere den 

beregnede verdien på en oppdeling av innkjøpet dersom 

dette er objektivt begrunnet. Det kan for eksempel være 

berettiget å beregne kontraktsverdier for en separat 

driftsenhet hos den offentlige oppdragsgiveren, for 

eksempel en skole eller barnehage, forutsatt at den 

  

(1) 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). 

aktuelle enheten er selvstendig ansvarlig for sitt innkjøp. 

Dette kan antas å være tilfelle dersom den separate 

driftsenheten selvstendig står for framgangsmåtene ved 

tildeling av kontrakter og tar kjøpsbeslutningene, har et 

eget budsjett til rådighet for de berørte innkjøpene, 

inngår kontrakten selvstendig og finansierer den fra et 

budsjett den har til sin rådighet. En oppdeling er ikke 

begrunnet dersom den offentlige oppdragsgiveren bare 

organiserer et innkjøp på en desentralisert måte. 

21) Offentlige kontrakter som tildeles av offentlige 

oppdragsgivere innenfor vann-, og energiforsyning, 

transport og posttjenester og som omfattes av 

virkeområdet for disse virksomhetene, omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(2). 

Kontrakter som tildeles av offentlige oppdragsgivere i 

forbindelse med deres drift av tjenester innenfor maritim 

transport samt kyst- eller elvetransport, omfattes 

imidlertid av dette direktivs virkeområde. 

22) Dette direktiv er rettet til medlemsstatene og får ikke 

anvendelse på innkjøp utført av internasjonale organi-

sasjoner på egne vegne og for egen regning. Det er 

imidlertid nødvendig å presisere i hvilken grad dette 

direktiv bør få anvendelse på innkjøp som er underlagt 

særlige internasjonale regler. 

23) Ved tildeling av offentlige kontrakter for visse audio-

visuelle tjenester og radiotjenester som foretas av 

tilbydere av medietjenester, bør det tas hensyn til 

aspekter av kulturell eller sosial betydning som gjør at 

det ikke bør anvendes innkjøpsregler. Det bør derfor 

gjøres et unntak for kontrakter om offentlig tjeneste-

yting som tilbyderne av medietjenester selv tildeler, for 

innkjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av 

programmer som er klare til bruk samt andre forbere-

dende tjenester, for eksempel slike som er knyttet til 

manuskripter eller kunstnerisk framføring som er 

nødvendig for å gjennomføre programmet. Det bør også 

presiseres at unntaket bør få samme anvendelse på 

kringkastingstjenester og bestillingstjenester (ikke-

lineære tjenester). Dette unntaket bør imidlertid ikke få 

anvendelse på levering av teknisk utstyr som er 

nødvendig for produksjon, samproduksjon og kring-

kasting av slike programmer. 

24) Det bør bemerkes at voldgifts- og meglingstjenester og 

andre lignende former for alternative tvisteløsninger 

vanligvis ytes av organer eller personer som er utpekt 

eller utvalgt på en slik måte at de ikke kan omfattes av 

innkjøpsregler. Det bør presiseres at dette direktiv ikke 

får anvendelse på kontrakter om yting av slike tjenester, 

uansett deres betegnelse i henhold til nasjonal rett.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av  

26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virk-

somhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og post-

tjenester (EUT L 243 av 28.3.2014, s. 243). 
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25) Et visst antall juridiske tjenester ytes av tjenesteytere 

som er utpekt av en rett eller domstol i en medlemsstat, 

omfatter advokaters representasjon av klienter i 

rettergang, skal utføres av notarius publicus eller er 

knyttet til utøvelsen av offentlig myndighet. Slike 

juridiske tjenester utføres vanligvis av organer eller 

enkeltpersoner som er utpekt eller valgt på en måte som 

ikke kan omfattes av innkjøpsregler, for eksempel 

utpeking av statsadvokater i visse medlemsstater. Disse 

juridiske tjenestene bør derfor unntas fra dette direktivs 

virkeområde. 

26) Det er hensiktsmessig å presisere at det med begrepet 

finansielle instrumenter som nevnt i dette direktiv, 

menes det samme som i annet regelverk for det indre 

marked, og i lys av den nylige opprettelsen av Det 

europeiske finansielle stabiliseringsfond og Den euro-

peiske stabiliseringsordning, bør det angis at trans-

aksjoner som gjennomføres med stabiliseringsfondet  

og stabiliseringsordningen, bør unntas fra dette direktivs 

virkeområde. Endelig bør det presiseres at lån, 

uavhengig av om de er tilknyttet utstedelse av verdipa-

pirer eller andre finansielle instrumenter eller andre 

operasjoner / annen virksomhet i tilknytning til dette, 

bør unntas fra dette direktivs virkeområde. 

27) Det bør bemerkes at artikkel 5 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007(1) uttrykkelig 

fastsetter at direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF får 

anvendelse på henholdsvis tjenestekontrakter og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting for offentlig per-

sontransport med buss eller sporvogn, mens forordning 

(EF) nr. 1370/2007 får anvendelse på konsesjoner for 

offentlig persontransport med buss eller sporvogn. 

Videre bør det bemerkes at nevnte forordning fortsatt 

får anvendelse på kontrakter om offentlig tjenesteyting 

og på konsesjoner for offentlig persontransport med 

jernbane eller tunnelbane. For å klargjøre forholdet 

mellom dette direktiv og forordning (EF) nr. 1370/2007 

bør det uttrykkelig fastsettes at dette direktiv ikke bør få 

anvendelse på kontrakter om offentlig tjenesteyting for 

yting av offentlig persontransport med jernbane eller 

tunnelbane, og at tildelingen av slike kontrakter fortsatt 

bør være underlagt nevnte forordning. I den grad 

forordning (EF) nr. 1370/2007 overlater til nasjonal rett 

å avvike fra reglene fastsatt i nevnte forordning, bør 

medlemsstatene kunne fortsette å fastsette i sin 

nasjonale rett at kontrakter om offentlig tjenesteyting for 

offentlig persontransport med jernbane eller tunnelbane, 

skal tildeles gjennom en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter som er i samsvar med deres generelle regler 

for offentlige innkjøp. 

28) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på visse nød-

meldingstjenester dersom de utføres av ideelle 

organisasjoner eller sammenslutninger, ettersom slike 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 

23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på 

vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 

1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 

organisasjoners egenart vil være vanskelig å beholde 

dersom tjenesteyterne skulle velges etter fram-

gangsmåtene som angis i dette direktiv. Dette unntaket 

bør imidlertid ikke strekke seg ut over det som er strengt 

nødvendig. Det bør derfor angis uttrykkelig at ambu-

lansetjenester for transport av pasienter ikke bør unntas. 

I den forbindelse er det videre nødvendig å presisere at 

CPV-gruppe 601 «Landtransporttjenester» ikke omfatter 

ambulansetjenester, som finnes i CPV-klasse 8514. Det 

bør derfor presiseres at tjenester som omfattes av CPV-

kode 85143000-3, som består utelukkende av ambu-

lansetjenester for transport av pasienter, bør være 

underlagt særordningen opprettet for samfunnstjenester 

og andre spesifikke tjenester (den «lette ordningen»). 

Følgelig ville også kombinerte kontrakter for yting av 

ambulansetjenester generelt vært underlagt den lette 

ordningen dersom verdien av ambulansetjenestene for 

transport av pasienter var større enn verdien av andre 

ambulansetjenester. 

29) Det bør bemerkes at dette direktiv får anvendelse bare 

på offentlige oppdragsgivere i medlemsstatene. Følgelig 

er ikke politiske partier, ettersom de ikke er offentlige 

oppdragsgivere, underlagt direktivets bestemmelser. 

Imidlertid kan politiske partier i enkelte medlemsstater 

høre inn under begrepet offentligrettslige organer. 

 Imidlertid er visse tjenester (for eksempel produksjon av 

film og video i propagandaøyemed) så uløselig knyttet 

til tjenesteyterens politiske syn når de ytes i forbindelse 

med en valgkamp, at tjenesteyterne normalt velges ut på 

en måte som ikke kan reguleres av innkjøpsregler. 

 Endelig bør det bemerkes at vedtektene til og finansie-

ringen av europeiske politiske partier og europeiske 

politiske stiftelser er underlagt andre regler enn reglene 

fastsatt i dette direktiv. 

30) I visse tilfeller kan en offentlig oppdragsgiver eller en 

sammenslutning av offentlige oppdragsgivere være den 

eneste kilden til en bestemt tjeneste, som den har enerett 

til å yte i henhold til lover og offentliggjorte forskrifter 

som er forenlige med TEUV. Det bør presiseres at 

kontrakter om offentlig tjenesteyting kan tildeles  

til denne offentlige oppdragsgiveren eller sammen-

slutningen uten at dette direktiv får anvendelse. 

31) Det er betydelig rettslig usikkerhet med hensyn til i hvor 

stor grad kontrakter inngått mellom enheter i offentlig 

sektor bør omfattes av regler for offentlige innkjøp. 

Relevant rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol tolkes forskjellig i de forskjellige medlems-

statene og også av de forskjellige offentlige oppdrags-

giverne. Det bør derfor presiseres i hvilke tilfeller regler 

for offentlige innkjøp ikke får anvendelse på kontrakter 

inngått innenfor offentlig sektor.  
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 Prinsippene angitt i relevant rettspraksis ved Den 

europeiske unions domstol bør være retningsgivende for 

slik presisering. Det faktum at begge avtaleparter selv er 

offentlige myndigheter, utelukker ikke i seg selv at 

innkjøpsreglene får anvendelse. Imidlertid bør anven-

delsen av reglene for offentlige innkjøp ikke innskrenke 

offentlige myndigheters frihet til å utføre de offentlige 

tjenestene de er pålagt ved å bruke sine egne ressurser, 

som omfatter muligheten til å samarbeide med andre 

offentlige myndigheter. 

 Det bør sikres at unntak for samarbeid mellom 

myndighetene ikke medfører en konkurransevridning 

med hensyn til private markedsdeltakere i den grad at 

det gir en privat tjenesteyter en fordelaktig posisjon i 

forhold til sine konkurrenter. 

32) Offentlige kontrakter som er tildelt til kontrollerte 

juridiske personer, bør ikke omfattes av anvendelsen av 

framgangsmåtene fastsatt ved dette direktiv, dersom den 

offentlige oppdragsgiveren utøver en kontroll over den 

berørte juridiske personen som tilsvarer den kontrollen 

som den utøver over sine egne avdelinger, forutsatt at 

den kontrollerte juridiske personen utfører mer enn 

80 % av sin virksomhet gjennom utførelsen av oppgaver 

vedkommende er gitt av den kontrollerende offentlige 

oppdragsgiveren eller av andre juridiske personer som 

kontrolleres av denne offentlige oppdragsgiveren, 

uavhengig av hvem som er mottaker av kontrakts-

ytelsen. 

 Unntaket bør ikke utvides til å omfatte situasjoner der 

en privat markedsdeltaker har en direkte interesse i den 

kontrollerte juridiske personens kapital, ettersom 

tildeling under slike omstendigheter av en offentlig 

kontrakt uten konkurranseframgangsmåte ville gi den 

private markedsdeltakeren med en kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen en utilbørlig fordel i 

forhold til konkurrentene. I lys av særtrekkene til 

offentlige organer med obligatorisk medlemskap, for 

eksempel organisasjoner med ansvar for styringen eller 

utøvelsen av visse offentlige tjenester, bør dette 

imidlertid ikke få anvendelse i tilfeller der interessen fra 

bestemte private markedsdeltakere i kapitalen til den 

kontrollerte juridiske personen gjøres obligatorisk ved 

nasjonal lovgivning i samsvar med traktatene, forutsatt 

at slik kapitalinteresse er ikke-kontrollerende og ikke-

blokkerende og ikke gir en avgjørende innflytelse på 

den kontrollerte juridiske personens beslutninger. Det 

bør videre presiseres at den avgjørende faktoren bare 

består i den direkte private kapitalinteressen i den 

kontrollerte juridiske personen. Dersom det foreligger 

privat kapitalinteresse i den eller de kontrollerende 

offentlige oppdragsgiverne, utelukker dette derfor ikke 

tildeling av offentlige kontrakter til den kontrollerte 

juridiske personen uten at framgangsmåtene fastsatt i 

dette direktiv får anvendelse, ettersom slike kapital-

interesser ikke påvirker konkurransen mellom private 

markedsdeltakere negativt. 

 Det bør også presiseres at offentlige oppdragsgivere 

som offentligrettslige organer, som kan ha privat kapi-

talinteresse, bør være i stand til å utnytte unntaket for 

horisontalt samarbeid. Dersom alle andre vilkår i 

forbindelse med horisontalt samarbeid er oppfylt, bør 

følgelig unntaket for horisontalt samarbeid utvides  

til å omfatte slike offentlige oppdragsgivere, dersom 

kontrakten inngås utelukkende mellom offentlige opp-

dragsgivere. 

33) Offentlige oppdragsgivere bør kunne velge å yte sine 

offentlige tjenester i fellesskap, uten å være forpliktet til 

å bruke noen bestemt juridisk form. Slikt samarbeid  

kan omfatte alle typer virksomhet knyttet til tjeneste-

ytingen og utøvelsen av ansvar som de deltakende 

myndighetene er tildelt eller har påtatt seg, for eksempel 

lokale eller regionale myndigheters obligatoriske eller 

frivillige oppgaver eller tjenesteyting som i henhold til 

offentlig rett er pålagt bestemte organer. Tjenestene som 

ytes av de forskjellige deltakende myndighetene, trenger 

ikke nødvendigvis å være identiske, de kan også være 

utfyllende. 

 Kontrakter om felles offentlig tjenesteyting bør ikke 

være underlagt anvendelse av reglene fastsatt i dette 

direktiv, forutsatt at de inngås utelukkende mellom 

offentlige oppdragsgivere, at gjennomføringen av dette 

samarbeidet utelukkende er underlagt hensynet til 

allmennhetens interesse, og at ingen privat tjenesteyter 

gis en fordelaktig posisjon i forhold til sine konkur-

renter. 

 For å kunne oppfylle disse vilkårene bør samarbeidet 

baseres på en samarbeidsmetode. Et slikt samarbeid 

krever ikke at alle deltakende myndigheter påtar seg 

utførelsen av kontraktsmessige hovedforpliktelser, så 

lenge det foreligger forpliktelser om å bidra til felles 

gjennomføring av den aktuelle offentlige tjeneste-

ytingen. Dessuten bør gjennomføringen av samarbeidet, 

herunder eventuelle økonomiske overføringer mellom 

de deltakende offentlige oppdragsgiverne, utelukkende 

være underlagt hensynet til allmennhetens interesse. 

34) Det foreligger visse tilfeller der et rettssubjekt, i henhold 

til de relevante bestemmelsene i nasjonal rett, fungerer 

som et instrument eller en teknisk instans for bestemte 

offentlige oppdragsgivere, er forpliktet til å utføre alle 

ordrer det er gitt av disse offentlige oppdragsgiverne, og 

ikke har noen innflytelse på vederlaget for ytelsen. Et 

slikt rent administrativt forhold bør ikke omfattes av 

framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter, i lys av at 

det ikke ligger noen kontrakt til grunn for forholdet.  



Nr. 84/562 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

35) Samfinansiering av forsknings- og utviklingsprogram-

mer fra industrien bør oppmuntres. Det bør følgelig 

presiseres at dette direktiv får anvendelse bare når det 

ikke foreligger noen slik samfinansiering, og når 

resultatene av forsknings- og utviklingsvirksomheten 

tilfaller den berørte offentlige oppdragsgiveren. Dette 

bør ikke utelukke muligheten for at tjenesteyteren som 

har utført slik virksomhet, kan offentliggjøre en rapport 

om dette, så lenge den offentlige oppdragsgiveren 

beholder eneretten til å bruke resultatene av forsknings- 

og utviklingsarbeidet i sin egen virksomhet. Fiktiv 

deling av resultatene av forsknings- og utviklingsarbei-

det eller rent symbolsk deltakelse i betalingen til tje-

nesteyteren, bør imidlertid ikke hindre at dette direktiv 

får anvendelse. 

36) Sysselsetting og ansettelse bidrar til integrering i 

samfunnet og er viktige ledd i arbeidet for å sikre alle 

like muligheter. I denne forbindelse kan vernede 

bedrifter spille en betydelig rolle. Det samme gjelder for 

andre foretak med et sosialt formål, som har som 

hovedmål å bidra til sosial og yrkesmessig integrering 

og reintegrering av personer med nedsatt funksjonsevne 

og vanskeligstilte personer, for eksempel arbeidsløse, 

personer som tilhører vanskeligstilte minoriteter eller 

ellers sosialt marginaliserte grupper. Det er imidlertid 

mulig at slike bedrifter og virksomheter ikke er i stand 

til å innhente kontrakter på normale konkurransevilkår. 

Det bør derfor fastsettes at medlemsstatene bør kunne 

forbeholde slike bedrifter eller virksomheter retten til å 

delta i framgangsmåter ved tildeling av offentlige 

kontrakter eller visse deler av disse, eller forbeholde 

gjennomføringen av slike kontrakter for programmer for 

vernede arbeidsplasser. 

37) Med sikte på en hensiktsmessig integrering av miljø-

messige, sosiale og arbeidsmarkedsmessige krav i 

framgangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter, 

er det særlig viktig at medlemsstatene og de offentlige 

oppdragsgiverne treffer relevante tiltak for å sikre 

oppfyllelse av miljø-, sosial- og arbeidsrettslige for-

pliktelser som gjelder de stedene der bygge- og an-

leggsarbeid utføres eller tjenesteytingen foregår, og som 

er resultatet av lover, bestemmelser, forordninger og 

beslutninger på både nasjonalt plan og unionsplan samt 

kollektive avtaler, forutsatt at disse reglene og anven-

delsen av dem er i samsvar med unionsretten. Likeledes 

bør forpliktelser som følger av internasjonale avtaler 

som er ratifisert av alle medlemsstatene og oppført i 

vedlegg X, få anvendelse under gjennomføringen av 

kontrakten. Dette bør imidlertid ikke på noen måte 

hindre anvendelse av arbeids- og ansettelsesvilkår som 

er mer gunstige for arbeidstakerne. 

 De relevante tiltakene bør anvendes i samsvar med de 

grunnleggende prinsippene i unionsretten, særlig med 

sikte på å sikre likebehandling. Slike relevante tiltak bør 

anvendes i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 96/71/EF(1) og på en måte som sikrer 

likebehandling og ikke forskjellsbehandler, verken 

direkte eller indirekte, markedsdeltakere og arbeids-

takere fra andre medlemsstater. 

38) Tjenestene bør anses for å være ytt på det stedet der  

de egentlige ytelsene utføres. Når tjenestene ytes på 

avstand, for eksempel tjenester som ytes av telefon-

sentre, bør disse tjenestene anses å være ytt på det stedet 

der de utføres, uansett hvilke steder og medlemsstater 

tjenestene er rettet mot. 

39) De relevante forpliktelsene kan gjenspeiles i kontrakts-

vilkårene. Det bør også være mulig å ta med i offentlige 

kontrakter klausuler som sikrer at kollektive avtaler i 

samsvar med unionsretten overholdes. Manglende opp-

fyllelse av de relevante forpliktelsene kan anses som en 

alvorlig forsømmelse fra den berørte markeds-

deltakerens side, og kan medføre at markedsdeltakeren 

utelukkes fra framgangsmåten ved tildeling av en 

offentlig kontrakt. 

40) Kontroll med overholdelse av miljø-, sosial- og arbeids-

rettslige bestemmelser bør foretas på de relevante 

trinnene i framgangsmåten ved tildeling av offentlige 

kontrakter, ved anvendelse av de allmenne prinsippene 

for valg av deltakere og tildeling av kontrakter, ved 

anvendelse av utelukkelseskriterier og ved anvendelse 

av bestemmelsene vedrørende unormalt lave anbud. Den 

nødvendige kontrollen for dette formål bør foretas i 

samsvar med de relevante bestemmelsene i dette 

direktiv, særlig bestemmelsene om dokumentasjon og 

egenerklæringer. 

41) Ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for å 

pålegge eller gjennomføre tiltak som er nødvendige for 

å beskytte offentlig orden, offentlig moral, offentlig 

sikkerhet, helse, menneskers og dyrs liv eller 

plantehelse eller andre miljøtiltak, særlig med sikte på 

en bærekraftig utvikling, forutsatt at disse tiltakene er i 

samsvar med TEUV. 

42) Det er stort behov for å gi offentlige oppdragsgivere 

større fleksibilitet til å velge en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter der det fastsettes mulighet for 

forhandlinger. En økt bruk av slike framgangsmåter vil 

sannsynligvis også gi mer handel på tvers av landegren-

sene, ettersom evalueringen har vist at kontrakter som er 

tildelt etter en framgangsmåte med forhandling med 

forhåndskunngjøring, har en særlig høy gjennomfø-

ringsgrad i forbindelse med anbud på tvers av 

landegrensene. Medlemsstatene bør kunne legge til rette 

for bruk av konkurranseframgangsmåte med forhandling 

eller konkurransedialog i forskjellige situasjoner der 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse uten forhand-

linger sannsynligvis ikke vil gi et tilfredsstillende 

resultat for det offentlige innkjøpet. Det bør bemerkes at 

bruken av konkurransedialog har økt vesentlig med 

hensyn til kontraktsverdi i løpet av de siste årene. Den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 

om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting 

(EUT L 18 av 21.1.1997, s. 1). 
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har vist seg å være til nytte i tilfeller der de offentlige 

oppdragsgiverne ikke klarer å definere hvordan deres 

behov skal oppfylles eller vurdere hva markedet kan 

tilby når det gjelder tekniske, økonomiske eller juridiske 

løsninger. Denne situasjonen kan særlig oppstå ved 

nyskapende prosjekter, gjennomføring av viktige in-

tegrerte prosjekter vedrørende infrastruktur for 

transport, store datanettverk eller prosjekter som 

omfatter kompleks og strukturert finansiering. Dersom 

det er relevant, bør offentlige oppdragsgivere oppmunt-

res til å utnevne en prosjektleder som skal sikre godt 

samarbeid mellom markedsdeltakerne og den offentlige 

oppdragsgiveren under tildelingsprosessen. 

43) For kontrakter for bygge- og anleggsarbeider omfatter 

slike situasjoner bygge- og anleggsarbeider som ikke er 

standardbygninger, eller situasjoner der bygge- og an-

leggsarbeidene omfatter utforming eller nyskapende 

løsninger. For tjenester eller varer der det kreves til-

passing eller utformingsarbeid, vil sannsynligvis bruk 

av en konkurranseframgangsmåte med forhandling eller 

konkurransedialog være av nytte. Slik tilpassing eller 

slikt utformingsarbeid er særlig nødvendig når det 

gjelder komplekse kjøp som teknisk avanserte produk-

ter, intellektuelle tjenester som for eksempel enkelte 

konsulenttjenester, arkitektoniske tjenester eller ingeni-

ørtjenester, eller store prosjekter innen informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT). I slike tilfeller kan 

forhandlinger være nødvendig for å sikre at den aktuelle 

varen eller tjenesten er i samsvar med den offentlige 

oppdragsgiverens behov. Når det gjelder kommersielle 

tjenester eller hyllevare som kan leveres av mange 

forskjellige aktører på markedet, bør konkurransefram-

gangsmåten med forhandling og konkurransedialog ikke 

brukes. 

44) Konkurranseframgangsmåten med forhandling bør  

også kunne brukes i tilfeller der en åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse ga bare uregelmessige eller uak-

septable anbud. I slike tilfeller bør offentlige opp-

dragsgiverne kunne gjennomføre forhandlinger med et 

mål om å oppnå regelmessige og akseptable anbud. 

45) Konkurranseframgangsmåten med forhandling bør 

ledsages av tilstrekkelig vern som sikrer at prinsippene 

om likebehandling og innsyn overholdes. Særlig bør 

offentlige oppdragsgivere på forhånd angi hvilke 

minstekrav som kjennetegner innkjøpets art og som ikke 

bør endres i forhandlingene. Tildelingskriteriene og 

hvordan de vektlegges, bør ikke endres i løpet av fram-

gangsmåten og ikke være gjenstand for forhandlinger, 

for å sikre at alle markedsdeltakere behandles likt. Målet 

med forhandlinger bør være å forbedre anbudene for å 

gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere å kjøpe 

bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester som er 

perfekt tilpasset deres særlige behov. Forhandlingene 

kan berøre alle egenskaper ved innkjøpte bygge- og 

anleggsarbeider, kjøp og tjenester, herunder for 

eksempel kvalitet, mengder, handelsklausuler samt 

sosiale, miljømessige og nyskapende aspekter, forutsatt 

at de ikke utgjør minstekrav. 

 Det bør presiseres at minstekravene som skal fastsettes 

av den offentlige oppdragsgiveren, er de vilkårene og 

egenskapene (særlig fysiske, funksjonelle og juridiske) 

som ethvert anbud bør oppfylle eller ha for at den 

offentlige oppdragsgiveren skal kunne tildele kontrakten 

i samsvar med de valgte tildelingskriteriene. For å sikre 

innsyn og sporbarhet i prosessen, bør alle trinn behørig 

dokumenteres. Videre bør alle anbud gjennom hele 

framgangsmåten leveres skriftlig. 

46) Offentlige oppdragsgivere bør ha tillatelse til å forkorte 

visse frister som gjelder åpne og begrensede anbuds-

konkurranser og konkurranseframgangsmåter med 

forhandling, dersom de aktuelle fristene ikke kan 

overholdes på grunn av en hastesituasjon som de 

offentlige oppdragsgiverne behørig bør begrunne. Det 

bør presiseres at dette ikke trenger å være en tvingende 

grunn forårsaket av begivenheter som den offentlige 

oppdragsgiveren ikke har kunnet forutse og ikke kan 

tilskrives. 

47) Forskning og innovasjon, herunder miljøinnovasjon og 

sosial nyskaping, er blant de viktigste driverne av 

framtidig vekst og er satt i sentrum for Europa 2020-

strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. 

Offentlige myndigheter bør gjøre best mulig strategisk 

bruk av offentlige innkjøp for å fremme nyskaping. 

Kjøp av nyskapende produkter, bygge- og an-

leggsarbeider og tjenester spiller en viktig rolle i 

arbeidet med å øke effektiviteten og kvaliteten i 

offentlig tjenesteyting, samtidig som viktige samfunns-

messige utfordringer håndteres. Det bidrar til å få mest 

mulig verdi ut av offentlige midler samt bredere 

økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig nytte  

med hensyn til å skape nye ideer, omskape disse til 

nyskapende produkter og tjenester og derigjennom 

fremme bærekraftig økonomisk vekst. 

 Det bør bemerkes at det er skissert en rekke innkjøps-

modeller i kommisjonsmeldingen av 14. desember 2007 

med tittelen «Pre-commercial Procurement: Driving 

innovation to ensure sustainable high quality public 

services in Europe» (førkommersielle innkjøp: økt 

nyskaping for å sikre bærekraftig høy kvalitet i offentlig 

tjenesteyting i Europa), som omhandler innkjøp av de 

forsknings- og utviklingstjenestene som ikke hører inn 

under dette direktivs virkeområde. Disse modellene vil 

fortsatt være tilgjengelige, men dette direktiv bør også 

bidra til å forenkle offentlige innkjøp av nyskapende 

løsninger og hjelpe medlemsstatene med å nå målene 

for nyskaping i EU («Innovation Union»). 

48) På grunn av betydningen av nyskaping bør de offentlige 

oppdragsgiverne oppmuntres til å tillate alternative 

anbud så ofte som mulig. Disse oppdragsgivernes 

oppmerksomhet bør følgelig trekkes mot behovet for å 

definere de minstekravene som de alternative anbudene 

skal oppfylle, før det angis at det kan leveres alternative 

anbud.  
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49) Dersom et behov for utvikling av et nyskapende 

produkt, en nyskapende tjeneste eller nyskapende 

bygge- og anleggsarbeider og det etterfølgende inn-

kjøpet av de varene, tjenestene eller bygge- og an-

leggsarbeidene som følger av dette, ikke kan oppfylles 

av løsninger som allerede finnes på markedet, bør 

offentlige oppdragsgivere ha tilgang til en særlig 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter som hører 

inn under dette direktivs virkeområde. Denne særlige 

framgangsmåten bør gjøre det mulig for offentlige 

oppdragsgivere å etablere langsiktige innovasjons-

partnerskap til utvikling og etterfølgende innkjøp av 

nye, nyskapende produkter, tjenester eller bygge- og 

anleggsarbeider, forutsatt at slike nyskapende produkter, 

tjenester eller bygge- og anleggsarbeider kan leveres i 

henhold til avtalt ytelsesnivå og kostnad, uten å måtte 

benytte en separat framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter for innkjøpet. Innovasjonspartnerskapet bør 

være basert på de saksbehandlingsreglene som gjelder 

for konkurranseframgangsmåten med forhandling, og 

kontrakter bør tildeles utelukkende på grunnlag av beste 

forhold mellom pris og kvalitet, som er best egnet ved 

sammenligning av anbud på nyskapende løsninger. 

Uavhengig av om det gjelder svært store prosjekter eller 

mindre, nyskapende prosjekter, bør innovasjonspartner-

skapet være strukturert slik at det kan gi nødvendig 

tiltrekningskraft på markedet og stimulere til utvikling 

av en nyskapende løsning, uten å sette markedet ut av 

spill. 

 Offentlige oppdragsgivere bør derfor ikke bruke innova-

sjonspartnerskap på en måte som hindrer, begrenser 

eller vrir konkurransen. I visse tilfeller kan etablering av 

innovasjonspartnerskap med flere samarbeidspartnere 

bidra til å unngå en slik virkning. 

50) I lys av den negative innvirkningen på konkurransen bør 

framgangsmåter med forhandling uten forhåndskunn-

gjøring av konkurranse brukes bare i helt ekstraordinære 

tilfeller. Dette unntaket bør begrenses til tilfeller der 

kunngjøring enten ikke er mulig, av tvingende grunner 

forårsaket av begivenheter som den offentlige oppdrags-

giveren ikke har kunnet forutse og ikke kan tilskrives, 

eller der det fra begynnelsen av er klart at kunngjøring 

ikke vil utløse mer konkurranse eller bedre resultater for 

innkjøpet, ikke minst fordi det objektivt sett bare er én 

markedsdeltaker som kan utføre kontrakten. Dette 

gjelder for kunstverk, der kunstnerens identitet i seg selv 

bestemmer selve kunstverkets unike karakter og verdi. 

Eksklusivitet kan også oppstå av andre årsaker, men det 

er bare situasjoner med objektiv eksklusivitet som kan 

berettige bruken av framgangsmåte med forhandling 

uten kunngjøring, der situasjonen med eksklusivitet ikke 

er skapt av den offentlige oppdragsgiveren selv med 

sikte på den framtidige framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter. 

 Offentlige oppdragsgivere som gjør bruk av dette 

unntaket, bør angi årsakene til at det ikke er rimelige 

alternativer eller erstatninger, for eksempel bruken av 

alternative distribusjonskanaler, herunder utenfor den 

offentlige oppdragsgiverens medlemsstat, eller mulig-

heten for funksjonelt sammenlignbare bygge- og an-

leggsarbeider, varer og tjenester. 

 Dersom situasjonen med eksklusivitet skyldes tekniske 

årsaker, bør de defineres nøye og begrunnes i hvert 

enkelt tilfelle. De kan for eksempel bestå i at det vil 

være nærmest teknisk umulig for en annen markeds-

deltaker å oppnå den nødvendige ytelsen, eller at det er 

nødvendig å bruke spesifikk fagkunnskap, spesifikke 

verktøyer eller midler som bare én markedsdeltaker har 

til sin rådighet. Tekniske årsaker kan også skyldes 

særlige krav til samvirkingsevne som skal oppfylles  

for å sikre funksjonsevnen til de bygge- og an-

leggsarbeidene, varene eller tjenestene som skal kjøpes. 

 Endelig er en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter 

ikke nyttig dersom varekjøp foretas direkte på et rå-

varemarked, herunder handelsplasser for råvarer som 

landbruksvarer, råstoffer og energiprodukter, der den 

regulerte og overvåkede multilaterale handelsstrukturen 

på naturlig måte garanterer markedspriser. 

51) Det bør presiseres at bestemmelsene om vern av 

fortrolige opplysninger ikke på noen måte hindrer 

offentliggjøring av ikke-fortrolige deler av inngåtte 

kontrakter, herunder eventuelle senere endringer. 

52) Elektroniske informasjons- og kommunikasjonsmidler 

kan i stor grad forenkle offentliggjøring av kontrakter 

og øke effektiviteten og innsynet i innkjøpsprosesser. 

Disse bør bli standardformene for kommunikasjon og 

informasjonsutveksling i framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter, ettersom de i stor grad øker markeds-

deltakernes mulighet til å delta i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter på hele det indre marked. For 

dette formål bør elektronisk overføring av kunngjørin-

ger, elektronisk tilgjengelighet til innkjøpsdokumenter 

og – etter en overgangsperiode på 30 måneder – full-

stendig elektronisk kommunikasjon, det vil si kommuni-

kasjon med elektroniske midler på alle trinn i fram-

gangsmåten, herunder overføring av anmodninger om å 

delta, særlig overføring av anbud (elektronisk innleve-

ring), gjøres obligatorisk. Medlemsstatene og offentlige 

oppdragsgivere bør stå fritt til å gå lenger dersom de 

ønsker det. Det bør også presiseres at obligatorisk bruk 

av elektroniske kommunikasjonsmidler i henhold til 

dette direktiv imidlertid ikke innebærer at offentlige 

oppdragsgivere er forpliktet til å behandle anbud 

elektronisk eller gjennomføre elektronisk evaluering 

eller automatisk behandling. I henhold til dette direktiv 

bør dessuten ingen elementer av prosessen for offentlige 

innkjøp etter kontraktstildelingen omfattes av for-

pliktelsen til å bruke elektroniske kommunikasjons-

midler, og det bør heller ikke den interne kommuni-

kasjonen hos den offentlige oppdragsgiveren.  
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53) Offentlige oppdragsgivere bør, unntatt i visse særlige 

situasjoner, bruke elektroniske kommunikasjonsmidler 

som er ikke-diskriminerende, allment tilgjengelige og 

driftskompatible med de IKT-produktene som generelt 

brukes, og som ikke begrenser markedsdeltakernes 

tilgang til framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. 

Bruken av slike kommunikasjonsmidler bør også ta 

hensyn til tilgjengeligheten for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det bør presiseres at forpliktelsene  

til å bruke elektroniske midler på alle trinn i fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter, vil være hen-

siktsmessig verken der bruken av elektroniske midler 

ville kreve spesialverktøy eller særlige filformater som 

ikke er allment tilgjengelige, eller der den berørte kom-

munikasjonen bare kan gjennomføres med særlig 

kontorutstyr. Offentlige oppdragsgivere bør derfor ikke 

være forpliktet til å bruke elektroniske kommunika-

sjonsmidler i innleveringsprosessen i visse tilfeller, som 

det bør gis en uttømmende oversikt over. Dette direktiv 

fastsetter at slike tilfeller bør omfatte situasjoner som vil 

kreve bruk av særlig kontorutstyr som ikke er allment 

tilgjengelig for offentlige oppdragsgivere, for eksempel 

bredformatskrivere. I enkelte framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter kan innkjøpsdokumentene kreve 

innlevering av en fysisk modell eller en modell i 

målestokk, som ikke kan leveres til den offentlige opp-

dragsgiveren elektronisk. I slike situasjoner bør 

modellen sendes til den offentlige oppdragsgiveren per 

post eller med annen egnet transportør. 

 Det bør imidlertid presiseres at bruken av andre 

kommunikasjonsmidler bør begrenses til de elementene 

i anbudet som det ikke kreves elektroniske kommunika-

sjonsmidler for. 

 Det bør presiseres at dersom det er nødvendig av 

tekniske årsaker, bør den offentlige oppdragsgiveren 

sette en øvre grense for hvor store filer som kan over-

sendes. 

54) Det kan være unntakstilfeller der offentlige oppdrags-

givere bør få tillatelse til ikke å bruke elektroniske 

kommunikasjonsmidler, dersom det er nødvendig å 

unnlate å bruke slike kommunikasjonsmidler for å verne 

særlig følsomme opplysninger. Det bør presiseres at 

dersom bruken av elektroniske verktøyer som ikke er 

allment tilgjengelige, kan gi nødvendig vern, bør slike 

elektroniske verktøyer benyttes. Dette kan for eksempel 

være tilfelle dersom offentlige oppdragsgivere krever at 

det brukes egne sikre kommunikasjonsmidler som de 

kan tilby tilgang til. 

55) Forskjellige tekniske formater eller prosesser og 

meldingsstandarder kan potensielt være til hinder for 

samvirkingsevnen, ikke bare i hver enkelt medlemsstat, 

men også, og særlig, mellom medlemsstatene. For 

eksempel for å kunne delta i en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter der bruken av elektroniske 

kataloger, som er et format for framlegging og or-

ganisering av informasjon på en måte som er felles for 

alle deltakende anbudsgivere og som egner seg for 

elektronisk behandling, er tillatt eller påkrevd, ville 

markedsdeltakere i mangel av standardisering måtte 

tilpasse sine egne kataloger til hver framgangsmåte  

ved tildeling av kontrakter, noe som ville medføre  

å gi svært like opplysninger i forskjellige formater 

avhengig av spesifikasjonene til den berørte offentlige 

oppdragsgiveren. Standardisering av katalogformatet  

vil derfor øke samvirkingsevnen, øke effektiviteten og 

også redusere den innsatsen som kreves av markeds-

deltakerne. 

56) Når det vurderes om det er nødvendig å sikre eller 

forbedre samvirkingsevnen mellom forskjellige tekniske 

formater eller prosesser og meldingsstandarder ved å 

gjøre bruken av særlige standarder obligatorisk, og i så 

fall, hvilke standarder som skal innføres, bør Kommi-

sjonen ta nøye hensyn til uttalelsene fra de berørte 

partene. Den bør også vurdere i hvilket omfang mar-

kedsdeltakere og offentlige oppdragsgivere allerede har 

brukt en gitt standard i praksis, og hvor godt den har 

fungert. Før Kommisjonen gjør bruk av en bestemt 

teknisk standard obligatorisk, bør den også nøye vurdere 

hvilke kostnader dette kan medføre, særlig når det 

gjelder tilpasninger til eksisterende e-innkjøpsløsninger, 

herunder infrastruktur, prosesser eller programvare. 

Dersom de berørte standardene ikke er utarbeidet av en 

internasjonal, europeisk eller nasjonal standardise-

ringsorganisasjon, bør de oppfylle de gjeldende kravene 

til IKT-standarder fastsatt ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 1025/2012(1). 

57) Før det angis hvilket sikkerhetsnivå som kreves for de 

elektroniske kommunikasjonsmidlene som skal brukes 

på de forskjellige stadiene i tildelingsprosessen, bør 

medlemsstatene og de offentlige oppdragsgiverne 

vurdere forholdsmessigheten mellom på den ene siden 

kravene som skal sikre riktig og pålitelig identifikasjon 

av de som sender den berørte meldingen, og integriteten 

i dens innhold, og på den annen side risikoen for 

problemer i for eksempel situasjoner der meldingene 

sendes av en annen sender enn det som er angitt. Under 

ellers like forhold vil dette bety at det sikkerhetsnivået 

som kreves for eksempel i forbindelse med en e-post der 

det bes om den nøyaktige adressen til stedet der det skal 

holdes et informasjonsmøte, ikke vil måtte settes til 

samme nivå som for selve anbudet, som inneholder et 

  

(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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bindende tilbud fra markedsdeltakeren. På samme måte 

kan vurderingen av forholdsmessighet medføre at det 

kreves et lavere sikkerhetsnivå i forbindelse med en ny 

innsending av elektroniske kataloger, eller innsending 

av anbud i forbindelse med minikonkurranser i henhold 

til en rammeavtale eller tilgangen til innkjøpsdo-

kumenter. 

58) Samtidig som vesentlige deler av en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter, for eksempel innkjøpsdo-

kumenter, anmodninger om å delta, bekreftelse av 

interesse og anbud, alltid bør være skriftlig, skal muntlig 

kommunikasjon med markedsdeltakerne fortsatt være 

mulig, forutsatt at innholdet i slik kommunikasjon 

dokumenteres i tilstrekkelig grad. Dette er nødvendig 

for å sikre tilstrekkelig innsyn som gjør det mulig å 

kontrollere hvorvidt prinsippet om likebehandling er 

overholdt. Særlig er det vesentlig at muntlig kommuni-

kasjon med anbydere som kan virke inn på innholdet i 

og vurderingen av anbud, dokumenteres i tilstrekkelig 

grad og på hensiktsmessig måte, for eksempel skriftlige 

notater, lydopptak eller sammendrag av de viktigste 

elementene i kommunikasjonen. 

59) På markedene for offentlige innkjøp i hele Unionen er 

det en sterkt voksende tendens til at de offentlige inn-

kjøperne samler sine etterspørsler med sikte på å oppnå 

stordriftsfordeler, herunder lavere priser og transak-

sjonskostnader, og å forbedre og profesjonalisere inn-

kjøpsvirksomheten. Dette kan oppnås ved at innkjøpene 

samordnes enten etter antall aktuelle offentlige opp-

dragsgivere, eller etter volum og verdi over tid. Samlin-

gen og sentraliseringen av innkjøp bør imidlertid over-

våkes nøye for å unngå for stor konsentrasjon av 

kjøpekraft og ulovlig samordning, og for å beholde 

innsyn og konkurranse, samt muligheter for markeds-

tilgang for SMB-er. 

60) Rammeavtaler er et instrument som er mye brukt, og det 

anses som en effektiv innkjøpsteknikk i hele Europa. 

Det bør derfor i stor grad opprettholdes slik det er. Visse 

sider bør imidlertid presiseres, særlig at rammeavtalene 

ikke bør brukes av offentlige oppdragsgivere som ikke 

er identifisert i dem. Derfor bør offentlige oppdrags-

givere som er parter i en bestemt rammeavtale fra beg-

ynnelsen av, tydelig angis, enten med navn eller på 

annen måte, for eksempel ved en henvisning til en  

gitt kategori offentlige oppdragsgivere innenfor et 

tydelig avgrenset geografisk område, slik at de berørte 

offentlige oppdragsgiverne lett og entydig kan 

identifiseres. På samme måte bør en rammeavtale ikke 

være åpen for tiltredelse for nye markedsdeltakere etter 

at den er inngått. Dette innebærer for eksempel at 

dersom en innkjøpssentral bruker et generelt register 

over offentlige oppdragsgivere eller kategorier av slike, 

for eksempel de lokale myndighetene i et gitt geografisk 

område, som er berettiget til å benytte seg av ramme-

avtaler den inngår, bør denne innkjøpssentralen gjøre 

dette på en måte som gjør det mulig å kontrollere ikke 

bare identiteten til den berørte offentlige oppdrags-

giveren, men også fra hvilken dato den oppnår retten til 

å benytte seg av rammeavtalen inngått av innkjøps-

sentralen, ettersom denne datoen bestemmer hvilke 

bestemte rammeavtaler denne offentlige oppdrags-

giveren skal ha tillatelse til å bruke. 

61) De objektive vilkårene for å bestemme hvilke av 

markedsdeltakerne som er part i rammeavtalen som bør 

utføre en gitt oppgave, for eksempel levere varer eller 

tjenester beregnet på å skulle brukes av fysiske 

personer, kan i forbindelse med rammeavtaler der alle 

vilkår er definert, omfatte de berørte fysiske personenes 

behov eller valg. 

 Offentlige oppdragsgivere bør gis større fleksibilitet ved 

innkjøp i henhold til rammeavtaler som inngås med mer 

enn én markedsdeltaker og der alle vilkår er definert. 

 I slike tilfeller bør de offentlige oppdragsgiverne  

ha tillatelse til å anskaffe bestemte bygge- og an-

leggsarbeider, varer eller tjenester som er omfattet av 

rammeavtalen, enten ved å kreve dem fra en av mar-

kedsdeltakerne, bestemt i samsvar med objektive kriteri-

er og på de vilkårene som allerede er definert, eller ved 

å tildele en bestemt kontrakt for de berørte bygge-  

og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene etter en 

minikonkurranse mellom de markedsdeltakerne som  

er part i rammeavtalen. For å sikre innsyn og 

likebehandling bør offentlige oppdragsgivere i innkjøps-

dokumentene for rammeavtalen angi hvilke objektive 

kriterier som vil styre valget mellom de to metodene for 

gjennomføring av rammeavtalen. Slike kriterier kan for 

eksempel dreie seg om mengde, verdi eller egenskaper 

med hensyn til de berørte bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene, herunder behovet for en høyere 

servicegrad eller et høyere sikkerhetsnivå, eller om 

utviklingen i prisnivå sammenlignet med en forhånds-

bestemt prisindeks. Rammeavtaler bør ikke brukes på 

utilbørlig vis eller på en måte som hindrer, begrenser 

eller vrir konkurransen. Offentlige oppdragsgivere bør 

ikke være forpliktet i henhold til dette direktiv til å 

kjøpe bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester 

som omfattes av en rammeavtale, i henhold til den 

rammeavtalen.  
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62) Samtidig som kontrakter basert på en rammeavtale skal 

tildeles før utløpet av selve rammeavtalens løpetid, bør 

det også presiseres at varigheten av enkeltkontraktene 

som er basert på en rammeavtale, ikke trenger å 

sammenfalle med varigheten på rammeavtalen, men kan 

etter hva som er hensiktsmessig, være både kortere eller 

lengre. Særlig bør det være tillatt å fastsette lengden på 

enkeltkontrakter basert på en rammeavtale idet det tas 

hensyn til faktorer som den tiden som trengs for 

gjennomføringen av dem, dersom vedlikehold av utstyr 

med en forventet levetid på mer enn fire år inngår i 

kontrakten, eller dersom det er nødvendig med om-

fattende opplæring av personale som skal gjennomføre 

kontrakten. 

 Det bør også presiseres at det kan forekomme unntaks-

tilfeller der selve rammeavtalene bør tillates å løpe 

lenger enn fire år. Slike tilfeller, som bør være behørig 

begrunnet, særlig for rammeavtalens formål, kan for 

eksempel oppstå dersom markedsdeltakere har bruk for 

å avsette / disponere over / ha rådighet over utstyr hvis 

avskrivningstid er lengre enn fire år, og som skal være 

tilgjengelig til enhver tid i hele rammeavtalens løpetid. 

63) I lys av den erfaring som er gjort, er det også nødvendig 

å tilpasse reglene for dynamiske innkjøpsordninger for å 

gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere å dra full 

nytte av de mulighetene disse ordningene gir. Ordnin-

gene må forenkles, særlig bør de drives i form av en 

begrenset anbudskonkurranse, for på den måten å fjerne 

behovet for veiledende anbud, som er identifisert som 

en av de største byrdene i forbindelse med dynamiske 

innkjøpsordninger. Derfor bør alle markedsdeltakere 

som innleverer en anmodning om deltakelse og opp-

fyller utvelgingskriteriene, få tillatelse til å delta i fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter som utføres 

gjennom den dynamiske innkjøpsordningen i dens 

gyldighetstid. Denne innkjøpsteknikken gjør det mulig 

for den offentlige oppdragsgiveren å få et særlig bredt 

spekter av anbud, og dermed sikre optimal bruk av 

offentlige midler gjennom bred konkurranse med 

hensyn til hyppig brukte produkter eller hyllevare, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som er allment 

tilgjengelig på markedet. 

64) Undersøkelsen av disse anmodningene om deltakelse 

bør normalt foretas innen høyst ti virkedager, forutsatt at 

vurderingen av utvelgingskriteriene vil finne sted på 

grunnlag av de forenklede kravene til dokumentasjon 

som er angitt i dette direktiv. Når det imidlertid først er 

etablert en dynamisk innkjøpsordning, kan offentlige 

oppdragsgivere, etter den første kunngjøringen av 

konkurranse eller invitasjonen om å bekrefte interesse, 

stå overfor et så stort antall anmodninger om å delta at 

de vil trenge mer tid til å undersøke anmodningene. Det 

bør være tillatt, forutsatt at det ikke innledes noe 

bestemt innkjøp før alle anmodninger er undersøkt. 

Offentlige oppdragsgivere bør stå fritt til å organisere 

hvordan de vil undersøke anmodningene om å delta, for 

eksempel ved å beslutte å foreta slike undersøkelser 

bare én gang per uke, forutsatt at fristene for under-

søkelse av hver enkelt anmodning om å delta over-

holdes. 

65) Når som helst i løpet av gyldighetstiden for den 

dynamiske innkjøpsordningen, bør offentlige oppdrags-

givere stå fritt til å kreve at markedsdeltakere innen en 

rimelig frist skal levere en ny og oppdatert egenerklæ-

ring om at kriteriene for kvalitativ utvelging er oppfylt. 

Det bør bemerkes at muligheten til å be markedsdelta-

kere om å framlegge underlagsdokumenter, og den 

forpliktelsen som anbyderen som det er besluttet å 

tildele kontrakten til, har til å gjøre dette, som fastsatt i 

de generelle bestemmelsene om dokumentasjon i dette 

direktiv, også gjelder i den særlige sammenhengen med 

dynamiske innkjøpsordninger. 

66) For å øke SMB-enes muligheter til å delta i større 

dynamiske innkjøpsordninger, for eksempel slike som 

drives av en innkjøpssentral, bør den berørte offentlige 

oppdragsgiveren kunne beskrive ordningen i objektivt 

definerte kategorier av produkter, bygge- og an-

leggsarbeider eller tjenester. Slike kategorier bør defi-

neres med henvisning til objektive faktorer som for 

eksempel kan omfatte tillatt størrelse på bestemte 

kontrakter som skal tildeles i den berørte kategorien, 

eller et bestemt geografisk område der bestemte 

kontrakter skal utføres. Dersom en dynamisk innkjøps-

ordning er delt inn i kategorier, bør den offentlige 

oppdragsgiveren anvende utvelgingskriterier som står i 

forhold til den berørte kategoriens egenskaper. 

67) Det bør presiseres at elektroniske auksjoner normalt 

ikke er egnet for visse offentlige bygge- og anleggs-

kontrakter og visse kontrakter om offentlig tjenesteyting 

som har intellektuelle ytelser som kontraktsgjenstand, 

for eksempel prosjektering av bygge- og anleggsarbeid, 

ettersom bare de elementene som egner seg for 

automatisk evaluering ved hjelp av elektroniske midler, 

uten den offentlige oppdragsgivers inngrep eller vurde-

ring, det vil si bare elementer som er kvantifiserbare slik 

at de kan uttrykkes i tall eller prosentandeler, kan være 

gjenstand for elektroniske auksjoner. 

 Det bør imidlertid også presiseres at elektroniske 

auksjoner kan brukes i en framgangsmåte ved tildeling 

av kontrakter når det gjelder innkjøp av en bestemt 

immaterialrett. Det bør også bemerkes at selv om 

offentlige oppdragsgivere står fritt til å redusere antall 

kandidater eller anbydere så lenge auksjonen ennå ikke 

er startet, bør ingen ytterligere reduksjon av antallet 

anbydere som deltar i den elektroniske auksjonen, 

tillates etter at auksjonen har startet. 

68) Det blir hele tiden utviklet nye elektroniske innkjøps-

teknikker, for eksempel elektroniske kataloger. 

Elektroniske kataloger er et format for framlegging og 

organisering av informasjon på en måte som er felles  

for alle deltakende anbydere og som egner seg for 
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elektronisk behandling. Et eksempel kan være anbud 

som presenteres i form av et regneark. Offentlige 

oppdragsgivere bør kunne kreve elektroniske kataloger i 

alle tilgjengelige framgangsmåter der det kreves bruk av 

elektroniske kommunikasjonsmidler. Elektroniske 

kataloger bidrar til økt konkurranse og bedre effektivitet 

ved offentlige innkjøp, særlig med hensyn til 

besparelser i form av tid og penger. Det bør imidlertid 

fastsettes visse regler for å sikre at bruken av nye 

teknikker er i samsvar med dette direktiv og med 

prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering og 

innsyn. Bruken av elektroniske kataloger til framlegging 

av anbud bør således ikke medføre mulighet for at 

markedsdeltakerne begrenser seg til å overføre sin 

generelle katalog. Markedsdeltakerne bør fortsatt måtte 

tilpasse sin generelle katalog i lys av den bestemte 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. Slik 

tilpasning sikrer at den katalogen som oversendes etter 

en gitt framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 

inneholder bare produkter, bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester som markedsdeltakerne har beregnet – 

etter en aktiv undersøkelse – at tilsvarer kravene som 

den offentlige oppdragsgiveren stiller. Ved å gjøre dette 

bør markedsdeltakere ha tillatelse til å kopiere 

informasjon som ligger i deres generelle katalog, men 

de bør ikke få tillatelse til å oversende sin generelle 

katalog som sådan. 

 Dersom det dessuten gis tilstrekkelige garantier med 

hensyn til å sikre sporbarhet, likebehandling og forut-

sigbarhet, bør offentlige oppdragsgivere få tillatelse til å 

opprette anbud i forbindelse med bestemte innkjøp på 

grunnlag av tidligere oversendte elektroniske kataloger, 

særlig dersom konkurransen er gjenåpnet i henhold til 

en rammeavtale, eller dersom det er benyttet en 

dynamisk innkjøpsordning. 

 Dersom den offentlige oppdragsgiveren har opprettet et 

anbud, bør den berørte markedsdeltakeren gis mulighet 

til å kontrollere at anbudet som den offentlige oppd-

ragsgiveren har opprettet, ikke inneholder noen faktiske 

feil. Dersom det forekommer faktiske feil, bør markeds-

deltakeren ikke være bundet av anbudet opprettet av den 

offentlige oppdragsgiveren, med mindre feilen blir 

rettet. 

 I samsvar med kravene i reglene for elektroniske 

kommunikasjonsmidler bør offentlige oppdragsgivere 

unngå uberettigede hindre for markedsdeltakernes 

tilgang til framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 

der anbudene skal presenteres i form av elektroniske 

kataloger, og som garanterer samsvar med de allmenne 

prinsippene om ikke-diskriminering og likebehandling. 

69) Teknikker for samordnede innkjøp brukes i økende grad 

i de fleste medlemsstatene. Innkjøpssentraler er ansvar-

lige for å foreta anskaffelser, forvalte dynamiske 

innkjøpsordninger eller inngå offentlige kontrakter / 

rammeavtaler for andre offentlige oppdragsgivere, med 

eller uten godtgjøring. De offentlige oppdragsgiverne 

som det inngås en rammeavtale for, bør kunne bruke 

den til enkeltstående eller gjentatte innkjøp. På bak-

grunn av de store volumene som kjøpes inn, kan slike 

teknikker bidra til å øke konkurransen og bør bidra til å 

profesjonalisere offentlige innkjøp. Det bør derfor 

innføres en unionsdefinisjon av innkjøpssentraler for 

offentlige oppdragsgivere, og det bør presiseres at 

innkjøpssentraler fungerer på to forskjellige måter. 

 Først og fremst bør de kunne fungere som grossister ved 

å kjøpe, lagre og videreselge, eller dernest bør de kunne 

fungere som mellommenn ved å tildele kontrakter, drive 

dynamiske innkjøpsordninger eller inngå rammeavtaler 

som skal brukes av offentlige oppdragsgivere. En rolle 

som mellommann kan i enkelte tilfeller utføres ved å 

gjennomføre de relevante tildelingsprosessene selv-

stendig, uten detaljerte instruksjoner fra de berørte 

offentlige oppdragsgiverne; i andre tilfeller ved å 

gjennomføre de relevante tildelingsprosessene etter de 

berørte offentlige oppdragsgivernes instruksjoner, på 

deres vegne og for deres regning. 

 Dessuten bør det fastsettes regler for tildeling av ansvar 

med hensyn til oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt  

i dette direktiv, mellom innkjøpssentralen og de 

offentlige oppdragsgiverne som foretar innkjøp fra eller 

gjennom den. Dersom innkjøpssentralen har eneansvar 

for gjennomføringen av framgangsmåtene ved tildeling 

av kontrakter, bør den også ha eneansvar for og være 

direkte ansvarlig for lovligheten ved framgangsmåtene. 

Dersom en offentlig oppdragsgiver utfører visse deler av 

framgangsmåten, for eksempel gjenåpning av kon-

kurransen i henhold til en rammeavtale eller tildeling av 

enkeltkontrakter basert på en dynamisk innkjøps-

ordning, bør den fortsette å være ansvarlig for de 

trinnene den utfører. 

70) Offentlige oppdragsgivere bør kunne tildele en kontrakt 

om offentlig tjenesteyting for levering av samordnede 

innkjøp til en innkjøpssentral uten å anvende fram-

gangsmåtene fastsatt i dette direktiv. Det bør også være 

tillatt at det i slike kontrakter om offentlig tjenesteyting 

inngår levering av tilknyttede innkjøpstjenester. 

Kontrakter om offentlig tjenesteyting for levering av 

tilknyttede innkjøpstjenester bør, når de utføres på 

annen måte enn gjennom en innkjøpssentral i forbin-

delse med dens levering av samordnede innkjøp til den 

berørte offentlige oppdragsgiveren, tildeles i samsvar 

med dette direktiv. Det bør også bemerkes at dette 

direktiv ikke bør få anvendelse dersom samordnede 

innkjøp eller tilknyttede innkjøpstjenester leveres på 

annen måte enn gjennom en gjensidig bebyrdende 

kontrakt, som utgjør innkjøp i henhold til dette direktiv.  
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71) Strengere bestemmelser for innkjøpssentraler bør ikke 

på noen måte hindre gjeldende praksis med leilighets-

vise felles innkjøp, dvs. mindre institusjonaliserte og 

systematiske felles innkjøp, eller den etablerte praksisen 

med å benytte seg av tjenesteytere som forbereder og 

forvalter framgangsmåter ved tildeling av kontrakter på 

vegne av en offentlig oppdragsgiver og for dennes 

regning og etter dens instruksjoner. Derimot bør visse 

trekk ved felles innkjøp presiseres på grunn av den 

viktige rollen felles innkjøp kan ha, ikke minst i 

forbindelse med nyskapende prosjekter. 

 Felles innkjøp kan skje i forskjellige former, fra sam-

ordnet innkjøp gjennom klargjøring av felles tekniske 

spesifikasjoner for bygge- og anleggsarbeider, varer 

eller tjenester som skal kjøpes inn av en rekke offentlige 

oppdragsgivere, som hver gjennomfører en egen fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter, til situasjoner der 

de berørte offentlige oppdragsgiverne i fellesskap 

gjennomfører én framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, enten ved å handle sammen eller ved å gi én 

offentlig oppdragsgiver myndighet til å forvalte 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter på vegne av 

alle de offentlige oppdragsgiverne. 

 Dersom flere offentlige oppdragsgivere i fellesskap 

gjennomfører en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, bør de stå felles ansvarlige for oppfyllelsen 

av sine forpliktelser i henhold til dette direktiv. Dersom 

imidlertid bare deler av framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter gjennomføres i fellesskap av de offentlige 

oppdragsgiverne, bør felles ansvar gjelde bare de delene 

av framgangsmåten som de har gjennomført i felles-

skap. Hver offentlige oppdragsgiver bør være enean-

svarlig for framgangsmåter eller deler av framgangsmå-

ter som den gjennomfører selv, for eksempel tildeling av 

en kontrakt, inngåelse av en rammeavtale, driften av en 

dynamisk innkjøpsordning, gjenåpning av konkurranse i 

henhold til en rammeavtale, eller bestemmelse av 

hvilken av markedsdeltakerne som er part i en ramme-

avtale som skal gjennomføre en viss oppgave. 

72) Elektroniske kommunikasjonsmidler er særlig godt 

egnet til å støtte praksis og verktøyer for samordnede 

innkjøp på grunn av den muligheten de gir til å 

gjenbruke og automatisk behandle data og minimere 

informasjons- og transaksjonskostnader. Bruken av slike 

elektroniske kommunikasjonsmidler bør derfor, som et 

første trinn, gjøres obligatorisk for innkjøpssentraler, 

samtidig som de også forenkler tilnærmingen av praksis 

i hele Unionen. Dette bør følges av en generell for-

pliktelse til å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler 

i alle framgangsmåter ved tildeling av kontrakter etter 

en overgangsperiode på 30 måneder. 

73) Felles tildeling av offentlige kontrakter foretatt av 

offentlige oppdragsgivere fra forskjellige medlemsstater 

møter for tiden visse juridiske vanskeligheter i forbin-

delse med konflikter mellom de nasjonale lovgivnin-

gene. Til tross for at direktiv 2004/18/EF implisitt tillot 

felles offentlige innkjøp på tvers av landegrensene, står 

offentlige oppdragsgivere fortsatt overfor betydelige 

juridiske og praktiske vanskeligheter ved innkjøp fra 

innkjøpssentraler i andre medlemsstater eller ved felles 

tildeling av offentlige kontrakter. For at offentlige 

oppdragsgivere skal kunne få best mulig nytte av 

mulighetene i det indre marked når det gjelder 

stordriftsfordeler og deling av nytte og risiko, ikke 

minst når det gjelder nyskapende prosjekter som 

medfører en større risiko enn det som rimelig kan bæres 

av én offentlig oppdragsgiver, bør disse vanskelighetene 

avhjelpes. Derfor bør det fastsettes nye regler for felles 

innkjøp på tvers av landegrensene for å forenkle 

samarbeidet mellom oppdragsgivere og øke nytten av 

det indre marked ved å skape forretningsmuligheter på 

tvers av landegrensene for leverandører og tjenesteytere. 

Disse reglene bør fastlegge vilkårene for utnyttelse av 

innkjøpssentraler på tvers av landegrensene og angi 

gjeldende regelverk for offentlige innkjøp, herunder 

gjeldende regelverk for klageadgang, som får anven-

delse på felles tverrnasjonale framgangsmåter og 

dermed utfyller reglene for lovvalg i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 593/2008(1). Dessuten bør 

offentlige oppdragsgivere fra forskjellige medlemsstater 

gjøres i stand til å opprette felles enheter etablert i 

henhold til nasjonal rett eller unionsretten. Det bør 

fastsettes særlige regler for slike former for felles 

innkjøp. 

 Offentlige oppdragsgivere bør imidlertid ikke benytte 

mulighetene til felles innkjøp på tvers av landegrensene 

for det formål å omgå ufravikelige offentligrettslige 

regler, i samsvar med unionsretten, som er gjeldende for 

dem i den medlemsstaten der de befinner seg. Slike 

regler kan for eksempel omfatte bestemmelser om 

innsyn og tilgang til dokumenter, eller særlige krav til 

sporbarhet av følsomme leveranser. 

74) De tekniske spesifikasjonene som utarbeides av 

offentlige innkjøpere, må tillate at offentlige innkjøp er 

åpne for konkurranse samt når målene for bærekraft. For 

dette formål bør det være mulig å framlegge anbud som 

gjenspeiler mangfoldet av standarder for tekniske 

løsninger og tekniske spesifikasjoner på markedet, 

herunder de som er utarbeidet på grunnlag av 

ytelseskriteriene knyttet til livssyklusen og bærekraften 

til produksjonsprosessen for bygge- og anleggsarbeider, 

varer og tjenester. 

 Følgelig bør tekniske spesifikasjoner utformes slik at 

det unngås kunstig begrensning av konkurranse 

gjennom krav som begunstiger en bestemt markeds-

deltaker ved å gjenspeile viktige egenskaper ved varene, 

tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som ved-

kommende markedsdeltaker normalt tilbyr. Utarbeiding 

av tekniske spesifikasjoner med hensyn til krav til 

funksjon og ytelse gjør det generelt mulig å nå dette 

målet på best mulig måte. Krav knyttet til funksjon og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av  

17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på 

avtaleforpliktelser (Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 
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ytelse er også hensiktsmessig med sikte på å fremme 

nyskaping i offentlige innkjøp, og bør brukes i så stor 

grad som mulig. Dersom det vises til en europeisk 

standard, eller i mangel av en slik, til en nasjonal 

standard, bør offentlige oppdragsgivere ta i betraktning 

anbud som bygger på likeverdige ordninger. Det bør 

være markedsdeltakerens ansvar å bevise likeverdighet 

med det påkrevde merket. 

 For å bevise likeverdighet bør det kunne kreves at 

anbydere skal framlegge kontrollert dokumentasjon fra 

en tredjemann. Imidlertid bør også annen egnet do-

kumentasjon, for eksempel teknisk dokumentasjon fra 

produsenten, være tillatt dersom den berørte markeds-

deltakeren ikke har tilgang til slike sertifikater eller 

prøvingsrapporter, eller ikke har mulighet til å oppnå 

slike innenfor de relevante fristene, forutsatt at den 

berørte markedsdeltakeren med dette dokumenterer at 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

oppfyller kravene eller kriteriene angitt i de tekniske 

spesifikasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for 

gjennomføring av en kontrakt. 

75) Offentlige oppdragsgivere som ønsker å kjøpe bygge- 

og anleggsarbeider, varer eller tjenester med bestemte 

miljømessige, samfunnsmessige eller andre egenskaper, 

bør kunne vise til særlige merker, for eksempel  

EU-miljømerket, (multi)nasjonale miljømerker eller 

andre merker, forutsatt at kravene for merket er knyttet 

til kontraktens gjenstand, for eksempel beskrivelsen av 

produktet og dets presentasjon, herunder krav til em-

ballasje. Det er videre avgjørende at disse kravene  

er utarbeidet og vedtatt på grunnlag av objektivt 

kontrollerbare kriterier etter en framgangsmåte der 

berørte parter, som for eksempel offentlige organer, 

forbrukere, produsenter, distributører og miljøorgani-

sasjoner, kan delta, og at merket er tilgjengelig for alle 

berørte parter. Det bør presiseres at berørte parter kan 

være offentlige eller private organer, virksomheter eller 

enhver form for ikke-statlig organisasjon (en 

organisasjon som ikke er del av noen myndighet og ikke 

er en konvensjonell virksomhet). 

 Det bør likeledes presiseres at bestemte nasjonale  

eller statlige organer eller organisasjoner kan delta i 

utarbeidingen av merkekrav som kan brukes i forbin-

delse med innkjøp foretatt av offentlige myndigheter, 

uten at disse organene eller organisasjonene mister sin 

status som tredjemann. 

 Henvisninger til merker bør ikke ha den virkningen at 

de begrenser nyskaping. 

76) For alle innkjøp beregnet på å skulle brukes av personer, 

uansett om det er privatpersoner eller personale hos 

offentlige oppdragsgivere, må offentlige oppdragsgivere 

fastsette tekniske spesifikasjoner der det tas hensyn til 

tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt 

funksjonsevne eller til universell utforming, unntatt i 

behørig begrunnede tilfeller. 

77) Når offentlige oppdragsgivere utarbeider tekniske 

spesifikasjoner, bør de ta hensyn til krav som følger av 

unionsretten på området for personvern, særlig i 

forbindelse med behandlingen av personopplysninger 

(innebygd vern av opplysninger). 

78) Offentlige innkjøp bør tilpasses behovene til små og 

mellomstore bedrifter. Offentlige oppdragsgivere bør 

oppmuntres til å benytte reglene for beste praksis i 

Kommisjonens arbeidsdokument av 25. juni 2008 med 

tittelen «European Code of Best Practices Facilitating 

Access by SMEs to Public Procurement Contracts», 

som gir veiledning om hvordan de kan benytte ramme-

verket for offentlige innkjøp på en måte som gjør det 

enklere for SMB-er å delta. For dette formål og for å 

øke konkurransen bør offentlige oppdragsgivere særlig 

oppmuntres til å dele opp store kontrakter i delkontrak-

ter. Slik oppdeling bør gjøres på grunnlag av mengde, 

slik at størrelsen på enkeltkontrakter bedre tilsvarer 

SMB-ers kapasitet, eller på grunnlag av kvalitet, i 

samsvar med de forskjellige bransjene og spesialise-

ringene som er involvert, for å tilpasse innholdet i 

enkeltkontraktene bedre til de spesialiserte sektorene  

for SMB-ene, eller i samsvar med forskjellige senere 

prosjektfaser. 

 Delkontraktenes størrelse og gjenstand bør bestemmes 

fritt av oppdragsgiveren, som i samsvar med de 

relevante reglene for beregning av den anslåtte verdien 

av innkjøpet, også bør ha tillatelse til å tildele noen av 

delkontraktene uten å anvende framgangsmåtene i dette 

direktiv. Den offentlige oppdragsgiveren bør også ha en 

plikt til å vurdere hvor hensiktsmessig det er å dele 

kontrakter opp i delkontrakter, samtidig som den fortsatt 

står fritt til å ta en selvstendig beslutning på grunnlag av 

enhver årsak den finner relevant, uten å være underlagt 

forvaltningsmessig eller rettslig tilsyn. Dersom den 

offentlige oppdragsgiveren beslutter at det ikke vil være 

hensiktsmessig å dele kontrakten opp i delkontrakter, 

bør den individuelle rapporten eller innkjøpsdo-

kumentene inneholde en angivelse av hovedårsakene til 

den offentlige oppdragsgiverens valg. Slike årsaker kan 

for eksempel være at den offentlige oppdragsgiveren ser 

at slik oppdeling kan gi risiko for begrenset kon-

kurranse, eller risiko for å gjøre gjennomføringen av 

kontrakten for teknisk vanskelig eller for dyr, eller at 

behovet for å samordne de forskjellige entreprenørene i 

delkontraktene kan medføre alvorlig fare for at 

kontrakten ikke blir gjennomført på riktig måte. 

 Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å gå videre i sitt 

arbeid med å gjøre det enklere for SMB-er å delta på 

markedet for offentlige innkjøp, ved å utvide for-

pliktelsen til å vurdere om det er hensiktsmessig å dele 

kontrakter opp i mindre delkontrakter, ved å kreve at 

offentlige oppdragsgivere skal kunne begrunne en 

beslutning om ikke å dele opp kontrakter i 

delkontrakter, eller ved å gjøre oppdeling i delkontrakter 

obligatorisk under visse omstendigheter. Med samme 

formål bør medlemsstatene også stå fritt til å framskaffe 

ordninger for direkte betaling til underleverandører.  
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79) Dersom kontrakter deles opp i delkontrakter, bør 

offentlige oppdragsgivere, for eksempel for å 

opprettholde konkurransen eller sikre forsynings-

sikkerhet, kunne få begrense antallet delkontrakter som 

en markedsdeltaker kan levere anbud på; de bør også 

kunne få begrense antallet delkontrakter som kan 

tildeles én anbyder. 

 Målet med å gi SMB-ene enklere tilgang til offentlige 

innkjøp, kan imidlertid svekkes dersom offentlige opp-

dragsgivere skulle være forpliktet til å tildele kontrakten 

del for del, selv om dette ville medføre å måtte godta 

vesentlig mindre gunstige løsninger sammenlignet med 

en tildeling som består av flere eller alle delkontrakter. 

Dersom muligheten til å bruke en slik metode er klart 

angitt på forhånd, bør det derfor være mulig for 

offentlige oppdragsgivere å foreta en sammenlignende 

vurdering av anbudene for å fastslå om anbudene levert 

av en bestemt anbyder for en bestemt kombinasjon av 

delkontrakter som helhet bedre ville kunne oppfylle 

tildelingskriteriene fastsatt i samsvar med dette direktiv 

med hensyn til disse delkontraktene, enn anbudene for 

de berørte enkeltstående delkontraktene isolert sett. 

Dersom det er tilfelle, bør den offentlige oppdrags-

giveren kunne tildele en kontrakt som kombinerer de 

aktuelle delkontraktene, til den berørte anbyderen. Det 

bør presiseres at offentlige oppdragsgivere bør foreta en 

slik sammenlignende vurdering ved først å fastslå hvilke 

anbydere som best oppfyller tildelingskriteriene fastsatt 

for hver enkeltstående delkontrakt, og deretter sammen-

ligne med de anbudene som er levert av en bestemt 

anbyder for en bestemt kombinasjon av delkontrakter 

sett som en helhet. 

80) For å gjøre framgangsmåten raskere og mer effektiv, bør 

fristene for deltakelse i framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter gjøres så korte som mulig, uten å skape 

urimelige hindringer for tilgang for markedsdeltakere 

fra hele det indre marked, særlig SMB-er. Det er derfor 

verdt å minne om at når offentlige oppdragsgivere 

fastsetter frister for mottak av anbud og anmodninger 

om deltakelse, bør de ta særlig hensyn til kontraktens 

kompleksitet og den tid som er nødvendig for å 

utarbeide anbud, selv om dette medfører at det settes 

frister som er lengre enn minstefristene fastsatt i 

henhold til dette direktiv. Bruk av elektroniske informa-

sjons- og kommunikasjonsmidler, særlig fullstendig 

elektronisk tilgjengelighet for markedsdeltakere, 

anbydere og kandidater til innkjøpsdokumenter og 

elektronisk overføring av meldinger, fører på den annen 

side til økt innsyn og tidsbesparelser. Det bør derfor 

fastsettes at minstefristene bør forkortes, i tråd med 

reglene fastsatt i GPA og under forutsetning av at det er 

forenlig med de særlige overføringsmetoder som er 

fastsatt på unionsplan. Videre bør offentlige oppdrags-

givere ha mulighet til å forkorte fristene ytterligere for 

mottak av anmodninger om deltakelse og av anbud i 

tilfeller der en hastesituasjon gjør at de normale fristene 

ikke kan brukes, men som ikke gjør en vanlig kon-

kurranse med kunngjøring umulig. Bare i unntaks-

tilfeller der tvingende grunner forårsaket av begi-

venheter som den berørte offentlige oppdragsgiveren 

ikke har kunnet forutse og ikke kan tilskrives, gjør det 

umulig å gjennomføre en vanlig anbudskonkurranse 

selv med forkortede frister, bør offentlige oppdrags-

givere, i den grad det er strengt nødvendig, ha mulighet 

til å tildele kontrakter med framgangsmåte med 

forhandling uten forhåndskunngjøring. Dette kan være 

tilfelle i forbindelse med naturkatastrofer som krever 

umiddelbare tiltak. 

81) Det bør presiseres at behovet for å sikre at markeds-

deltakerne har tilstrekkelig tid til å utarbeide gyldige 

anbud, kan medføre at de fristene som ble fastsatt 

opprinnelig, kan måtte forlenges. Dette vil særlig være 

tilfelle dersom det gjøres betydelige endringer i inn-

kjøpsdokumentene. Det bør også angis at i slike tilfeller 

bør vesentlige endringer anses å omfatte endringer, 

særlig i tekniske spesifikasjoner, som markedsdelta-

kerne vil trenge mer tid til å forstå og svare tilstrekkelig 

på. Det bør imidlertid presiseres at slike endringer ikke 

bør være så omfattende at det vil gi tilgang for andre 

kandidater enn de opprinnelig utvalgte, eller vil tiltrekke 

ytterligere deltakere i framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter. Dette kan særlig være tilfelle dersom end-

ringene gjør kontraktens eller rammeavtalens karakter 

vesentlig forskjellig fra den som opprinnelig ble definert 

i innkjøpsdokumentene. 

82) Det bør presiseres at opplysninger om visse beslutninger 

som er tatt i løpet av en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, herunder beslutningen om ikke å tildele en 

kontrakt eller ikke å inngå en rammeavtale, bør sendes 

av de offentlige oppdragsgiverne, uten at kandidater 

eller anbydere skal måtte be om slike opplysninger. Det 

bør også bemerkes at rådsdirektiv 89/665/EØF(1) fast-

setter en forpliktelse for offentlige oppdragsgivere, igjen 

uten at kandidater eller anbydere skal måtte be om det, 

til å gi de berørte kandidatene og anbyderne en oversikt 

over de relevante årsakene til noen av de sentrale be-

slutningene som treffes i løpet av en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter. Endelig bør det presiseres at 

kandidater og anbydere bør kunne be om nærmere 

opplysninger om disse årsakene, noe som offentlige 

oppdragsgivere bør pålegges å gi, unntatt dersom det 

foreligger viktige grunner for ikke å gjøre det. Disse 

grunnene bør angis i dette direktiv. For å sikre nød-

vendig innsyn i forbindelse med framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter der det inngår forhandlinger og 

dialog med anbydere, bør anbydere som har gitt et 

gyldig anbud, unntatt dersom det foreligger viktige 

grunner for ikke å gjøre det, også kunne be om 

opplysninger om gjennomføring og framdriften i 

framgangsmåten.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av 

lover og forskrifter om gjennomføring av klagebehandling i 

forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og 

anleggskontrakter (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33). 
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83) Altfor strenge krav vedrørende økonomisk og finansiell 

kapasitet utgjør ofte en urimelig hindring for SMB-ers 

deltakelse i offentlige innkjøp. Alle slike krav bør være 

tilknyttet og stå i forhold til kontraktens gjenstand. 

Særlig bør offentlige oppdragsgivere ikke kunne kreve 

at markedsdeltakere har en minsteomsetning som ikke 

ville stå i forhold til kontraktens gjenstand; kravet skal 

vanligvis ikke overstige mer enn det dobbelte av anslått 

kontraktsverdi. I behørig begrunnede tilfeller bør det 

imidlertid kunne anvendes høyere krav. Slike om-

stendigheter kan være knyttet til høy risiko i forbindelse 

med gjennomføringen av kontrakten, eller det faktum at 

det er helt avgjørende at den gjennomføres riktig og til 

rett tid, for eksempel fordi den utgjør en nødvendig 

forutsetning for gjennomføringen av andre kontrakter. 

 I slike behørig begrunnede tilfeller bør offentlige 

oppdragsgivere stå fritt til selvstendig å beslutte om 

krav til høyere minsteomsetning vil være hensikts-

messig og relevant, uten å være underlagt forvaltnings-

messig eller rettslig tilsyn. Dersom krav til høyere 

minsteomsetning skal anvendes, bør offentlige opp-

dragsgivere stå fritt til å fastsette nivået, så lenge det står 

i samsvar med og i forhold til kontraktens gjenstand. 

Dersom den offentlige oppdragsgiveren beslutter at 

kravet til minsteomsetning bør fastsettes til et nivå som 

er høyere enn det dobbelte av anslått kontraktsverdi, bør 

den individuelle rapporten eller innkjøpsdokumentene 

inneholde en angivelse av hovedårsakene til den 

offentlige oppdragsgiverens valg. 

 Offentlige oppdragsgivere bør også kunne be om 

opplysninger om forholdet for eksempel mellom 

eiendeler og forpliktelser i årsregnskapet. Et positivt 

resultat som viser høyere verdi av eiendeler enn 

forpliktelser, kan være et ytterligere bevis på at den 

finansielle kapasiteten til markedsdeltakeren er 

tilstrekkelig. 

84) Mange markedsdeltakere, ikke minst SMB-er, finner at 

en stor hindring for deres deltakelse i offentlige innkjøp 

består av administrative byrder på grunn av behovet for 

å framskaffe et betydelig antall sertifikater eller andre 

dokumenter knyttet til utelukkelses- og utvel-

gingskriterier. Ved å begrense slike krav, for eksempel 

ved bruk av et felles europeisk innkjøpsdokument 

(ESPD) som består av en oppdatert egenerklæring, kan 

det oppnås en betydelig forenkling som er til nytte for 

både offentlige oppdragsgivere og markedsdeltakere. 

 Anbyderen som det er besluttet å tildele kontrakten til, 

bør imidlertid måtte framskaffe relevant dokumentasjon, 

og offentlige oppdragsgivere bør ikke inngå kontrakter 

med anbydere som ikke er i stand til dette. Offentlige 

oppdragsgivere bør også til enhver tid ha rett til å be om 

alle eller deler av underlagsdokumentene, dersom  

de vurderer dette som nødvendig med hensyn til  

korrekt gjennomføring av framgangsmåten. Dette kan 

særlig være tilfelle i framgangsmåter med to faser – 

begrensede anbudskonkurranser, konkurransefram-

gangsmåter med forhandling, konkurransedialog og 

innovasjonspartnerskap – der de offentlige oppdrags-

giverne benytter muligheten til å begrense antall 

kandidater som inviteres til å innlevere anbud. Et krav 

om innlevering av underlagsdokumenter i forbindelse 

med utvelgingen av kandidater som inviteres til å delta, 

kan begrunnes med at det bør unngås at offentlige 

oppdragsgivere inviterer kandidater som senere viser 

seg ikke å være i stand til å innlevere underlags-

dokumentene i tildelingsfasen, og dermed hindrer andre 

for øvrig kvalifiserte kandidater i å delta. 

 Det bør angis uttrykkelig at ESPD også bør gi relevante 

opplysninger om enheter hvis kapasitet en markeds-

deltaker er avhengig av, slik at kontrollen av opplysnin-

gene om slike enheter kan utføres samtidig som og på 

samme vilkår som kontrollen av hovedmarkedsdelta-

keren. 

85) Det er viktig at beslutningene til offentlige oppdrags-

givere er basert på ny informasjon, særlig når det gjelder 

utelukkelsesgrunner, ettersom det raskt kan skje 

vesentlige endringer, for eksempel dersom det oppstår 

økonomiske problemer som vil gjøre markedsdeltakeren 

uegnet, eller i motsatt fall, fordi en utestående gjeld for 

trygde- og pensjonspremier i mellomtiden er blitt  

betalt. Det er derfor å foretrekke at markedsdeltakere i 

den grad det er mulig kontrollerer slike opplysninger 

ved å gå inn i relevante databaser, som bør være 

nasjonale i den forstand at de administreres av offentlige 

myndigheter. På nåværende trinn i utviklingen kan det 

fortsatt være tilfeller der dette ennå ikke er mulig av 

tekniske årsaker. Kommisjonen bør derfor overveie å 

fremme tiltak som kan forenkle elektronisk tilgang til 

oppdaterte opplysninger, for eksempel ved å styrke 

verktøyer som gir tilgang til virtuell selskapsinforma-

sjon, eller metoder for å forenkle samvirkingsevnen 

mellom databaser eller andre slike støttetiltak. 

 Det bør også fastsettes at offentlige oppdragsgivere ikke 

skal be om allerede oppdaterte dokumenter, som de 

allerede har i sin besittelse fra tidligere framgangsmåter 

ved tildeling av kontrakter. Det bør imidlertid sikres at 

offentlige oppdragsgivere ikke skal pålegges urimelig 

mye arkiverings- og dokumentbehandlingsarbeid i 

denne forbindelse. Følgelig bør gjennomføringen av 

denne forpliktelsen først få anvendelse når bruken av 

elektroniske kommunikasjonsmidler er blitt obliga-

torisk, ettersom elektronisk dokumentbehandling vil 

gjøre oppgaven mye enklere for offentlige oppdrags-

givere. 

86) Ytterligere forenkling for både markedsdeltakere og 

offentlige oppdragsgivere kan oppnås ved hjelp av et 

standardskjema for egenerklæringer, som vil redusere 

problemene knyttet til nøyaktig utarbeiding av formelle 

erklæringer og samtykkeerklæringer samt til språkpro-

blemer.  
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87) Kommisjonen leverer og administrerer det elektroniske 

systemet e-Certis, som for tiden oppdateres og 

kontrolleres på frivillig basis av nasjonale myndigheter. 

Målet med e-Certis er å forenkle utvekslingen av 

sertifikater og annen dokumentasjon som offentlige 

oppdragsgivere hyppig har behov for. Erfaringen så 

langt viser at frivillig oppdatering og kontroll ikke er 

nok til å sikre at e-Certis kan yte sitt fulle potensial for 

forenkling av utveksling av dokumenter til nytte for 

særlig SMB-er. Som et første trinn bør derfor 

vedlikehold gjøres obligatorisk. Bruk av e-Certis vil bli 

gjort obligatorisk senere. 

88) Offentlige oppdragsgivere bør kunne kreve at miljø-

styringstiltak eller -ordninger anvendes ved gjennomfø-

ringen av en offentlig kontrakt. Miljøstyringsordninger 

kan, enten de er registrert i henhold til unionsdokumen-

ter som europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1221/2009(1) eller ikke, vise om markedsdeltakeren 

har teknisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten. Dette 

omfatter miljømerker som innebærer miljøstyrin-

gskriterier. Dersom en markedsdeltaker ikke har tilgang 

til slike registreringsordninger for miljøstyring, eller 

ikke har mulighet til å oppnå slike innenfor de aktuelle 

fristene, bør den tillates å innlevere en beskrivelse av de 

miljøstyringstiltakene som er gjennomført, forutsatt at 

den berørte markedsdeltakeren godtgjør at disse 

tiltakene sikrer samme miljøvernnivå som de tiltakene 

som kreves i henhold til miljøstyringen. 

89) Begrepet tildelingskriterier er sentralt for dette direktiv. 

Det er derfor viktig at de relevante bestemmelsene 

framstår på en så enkel og rasjonell måte som mulig. 

Dette kan oppnås ved å bruke termen «økonomisk mest 

fordelaktige anbud» som overgripende begrep, ettersom 

alle anbud som vinner, til slutt bør velges i samsvar med 

hva den enkelte offentlige oppdragsgiver vurderer som 

den økonomisk beste løsningen av alle anbudene som er 

gitt. For å unngå forvirring med tildelingskriterier som 

for tiden er kjent som det «økonomisk mest fordelaktige 

anbud» i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, bør det 

brukes en annen term som dekker det begrepet, nemlig 

«beste forhold mellom pris og kvalitet». Det bør 

følgelig tolkes i samsvar med rettspraksis knyttet til de 

nevnte direktivene, unntatt dersom det er en klart 

vesentlig annen løsning i dette direktiv. 

90) Tildeling av kontrakter bør foretas på grunnlag av 

objektive kriterier som sikrer overholdelse av prin-

sippene om innsyn, ikke-diskriminering og likebehand-

ling, med sikte på å sikre en objektiv sammenligning 

mellom den relative verdien til anbudene for å kunne 

bestemme, på reelle konkurransevilkår, hvilket anbud 

som er det økonomisk mest fordelaktige anbudet. Det 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av  

25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjons-

vedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 1). 

bør fastsettes uttrykkelig at det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet bør vurderes på grunnlag av det 

beste forholdet mellom pris og kvalitet, som alltid bør 

omfatte et pris- eller kostnadselement. Det bør likeledes 

presiseres at slik vurdering av det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet også kan gjøres på grunnlag av 

enten pris eller kostnadseffektivitet alene. Det er 

dessuten hensiktsmessig å bemerke at offentlige 

oppdragsgivere står fritt til å fastsette tilstrekkelige 

kvalitetsstandarder ved å bruke tekniske spesifikasjoner 

eller vilkår for gjennomføring av kontrakten. 

 For å fremme mer realitetsorienterte offentlige innkjøp, 

bør det være tillatt for medlemsstatene å forby eller 

begrense bruken av pris eller kostnad alene til å vurdere 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet når de anser 

det som hensiktsmessig. 

 For å sikre at prinsippet om likebehandling overholdes 

ved tildeling av kontrakter bør offentlige oppdrags-

givere være forpliktet til å sikre nødvendig innsyn slik 

at alle anbydere kan være rimelig informert om de 

kriterier og ordninger som skal anvendes i beslutningen 

om kontraktstildeling. Offentlige oppdragsgivere bør 

derfor være forpliktet til å angi kriteriene for tildeling av 

kontrakt og den relative vekten som hvert av disse 

kriteriene tillegges. Offentlige oppdragsgivere bør 

imidlertid kunne fravike forpliktelsen til å angi 

vektingen av kriteriene i særlig begrunnede tilfeller der 

de må kunne angi årsakene til dette, dersom vektingen 

ikke kan fastsettes på forhånd, særlig på grunn av 

kontraktens kompleksitet. I slike tilfeller bør de angi 

kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først. 

91) Ved artikkel 11 i TEUV kreves det at krav til miljøvern 

må innlemmes ved fastleggingen og gjennomføringen 

av Unionens politikk og virksomhet, særlig med sikte på 

å fremme en bærekraftig utvikling. Dette direktiv 

klargjør hvordan offentlige oppdragsgivere kan bidra til 

å verne miljøet og fremme en bærekraftig utvikling, 

samtidig som de sikrer at de kan oppnå best mulig 

forhold mellom pris og kvalitet for kontraktene. 

92) Når offentlige oppdragsgivere vurderer beste forhold 

mellom pris og kvalitet, bør de bestemme de øko-

nomiske og kvalitative kriteriene som er knyttet til 

kontraktens gjenstand, som de vil bruke i den 

forbindelse. Disse kriteriene bør dermed gjøre det mulig 

å foreta en sammenlignende vurdering av det enkelte 

anbudets ytelsesnivå ut fra kontraktens gjenstand slik 

den er definert i de tekniske spesifikasjonene. I 

forbindelse med beste forhold mellom pris og kvalitet, 

er det satt opp en ikke-uttømmende liste over mulige 

tildelingskriterier som inneholder miljø- og samfunns-

messige aspekter, i dette direktiv. Offentlige oppdrags-

givere bør oppmuntres til å velge tildelingskriterier som 

gjør at de kan innhente bygge- og anleggsarbeider, varer 

og tjenester av høy kvalitet som er best mulig egnet til 

deres behov.  



Nr. 84/574 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

 De valgte tildelingskriteriene bør ikke gi de offentlige 

oppdragsgiverne ubegrenset valgfrihet, og de bør sikre 

mulighet for effektiv og rettferdig konkurranse og følges 

av ordninger som gjør det mulig å kontrollere anbyder-

nes opplysninger på en effektiv måte. 

 For å kunne fastslå hva som er det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet, bør beslutningen om kontrakts-

tildeling ikke bare baseres på ikke-kostnadsmessige 

kriterier. Kvalitative kriterier bør derfor ledsages av et 

kostnadskriterium som etter den offentlige oppdrags-

giverens valg, kan være enten prisen eller en kostnads-

effektivitetsstrategi, for eksempel beregning av livssyk-

luskostnad. Tildelingskriteriene bør imidlertid ikke 

påvirke anvendelsen av nasjonale bestemmelser for å 

bestemme betaling av visse tjenester eller angivelse av 

faste priser for visse varer. 

93) Dersom det i nasjonale bestemmelser er fastsatt betaling 

av visse tjenester eller angitt faste priser for visse varer, 

bør det presiseres at det fortsatt er mulig å vurdere best 

mulig forhold mellom pris og kvalitet på grunnlag av 

andre faktorer enn utelukkende prisen eller betalingen. 

Avhengig av den berørte tjenesten eller det berørte 

produktet, kan slike faktorer for eksempel omfatte 

leverings- og betalingsvilkår, aspekter ved ettersalgs-

service (for eksempel omfanget av rådgivnings- og 

utskiftingstjenester) eller miljø- eller samfunnsmessige 

aspekter (for eksempel om bøker er trykt på resirkulert 

papir eller papir fra bærekraftige treslag, om kostnader 

tilskrives ekstern miljøvirkning eller hvorvidt sosial 

integrasjon av vanskeligstilte personer eller medlemmer 

fra sårbare grupper blant de personene som har fått i 

oppdrag å gjennomføre kontrakten, er fremmet). Gitt de 

mange mulighetene til å vurdere forhold mellom pris og 

kvalitet på grunnlag av materielle kriterier, bør 

loddtrekning som eneste måte å tildele en kontrakt på, 

unngås. 

94) I de tilfeller der kvaliteten på det personalet som er 

ansatt, er relevant for nivået på gjennomføringen av 

kontrakten, bør offentlige oppdragsgivere også kunne 

bruke organiseringen av og kvalifikasjonene og 

erfaringen til det personalet som er utpekt til å gjennom-

føre den aktuelle kontrakten, som tildelingskriterium, 

ettersom dette kan påvirke kvaliteten på gjennom-

føringen av kontrakten og, som følge av dette, anbudets 

økonomiske verdi. Dette kan for eksempel være tilfelle 

når det gjelder kontrakter for intellektuelle tjenester som 

konsulenttjenester eller arkitekttjenester. Offentlige 

oppdragsgivere som benytter denne muligheten, bør på 

egnede kontraktsmessige måter sikre at det personalet 

som har fått i oppdrag å gjennomføre kontrakten, 

effektivt overholder de angitte kvalitetsstandardene, og 

at slikt personale bare kan erstattes med samtykke fra 

den offentlige oppdragsgiveren, som kontrollerer at de 

erstattes med personale som gir samme kvalitetsnivå. 

95) Det er avgjørende å fullt ut utnytte det potensialet 

offentlige innkjøp har til å nå målene for Europa 2020-

strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. 

I den forbindelse bør det bemerkes at offentlige innkjøp 

er avgjørende for å drive nyskaping, som er av stor 

betydning for framtidig vekst i Europa. I lys av de store 

forskjellene mellom de forskjellige sektorene og marke-

dene, ville det imidlertid ikke være hensiktsmessig å 

fastsette generelle obligatoriske krav til innkjøp med 

hensyn til miljø, samfunn og nyskaping. 

 Unionens regelgiver har allerede fastsatt obligatoriske 

innkjøpskrav for å nå bestemte mål i sektoren for veigående 

motorvogner (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/33/EF(1)) og kontorutstyr (europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 106/2008(2)). Dessuten er det gjort 

betydelige framskritt med hensyn til definisjonen av felles 

metoder for beregning av livssykluskostnad. 

 Det synes derfor hensiktsmessig å fortsette på denne 

måten og overlate til det sektorspesifikke regelverket å 

fastsette obligatoriske mål med hensyn til den bestemte 

politikken og de bestemte vilkårene som skal gjelde for 

de relevante sektorene, og å fremme utviklingen og 

bruken av europeiske metoder for beregning av livssyk-

luskostnad for ytterligere å underbygge bruken av 

offentlige innkjøp til støtte for bærekraftig vekst. 

96) Disse sektorspesifikke tiltakene bør utfylles med en 

tilpasning av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF ved å 

bemyndige offentlige oppdragsgivere til å etterstrebe 

målene i Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig 

og inkluderende vekst i deres innkjøpsstrategier. Det bør 

derfor gjøres klart at offentlige oppdragsgivere, unntatt 

dersom vurderingen gjøres ut fra bare pris, kan 

bestemme det økonomisk mest fordelaktige anbudet og 

den laveste kostnaden ved å bruke metoden for 

beregning av livssykluskostnad. Begrepet beregning av 

livssykluskostnad omfatter alle kostnader gjennom 

livssyklusen til bygge- og anleggsarbeider, varer eller 

tjenester. 

 Med dette menes interne kostnader, for eksempel til 

forskning som skal utføres, utvikling, produksjon, 

transport, bruk, vedlikehold og sluttbehandling, men det 

kan også omfatte kostnader tilskrevet ekstern miljø-

virkning, for eksempel forurensning forårsaket av 

utvinning av råstoff som brukes i produktet, eller 

forårsaket av produktet selv eller framstillingen av det, 

forutsatt at det kan beregnes i penger og overvåkes. 

Metodene som offentlige oppdragsgivere bruker til å 

vurdere kostnader tilskrevet ekstern miljøvirkning, bør 

bestemmes på forhånd på en objektiv og ikke-

diskriminerende måte og være tilgjengelig for alle 

berørte parter. Slike metoder kan fastsettes på nasjonalt, 

regionalt eller lokalt plan, men for å unngå konkurranse-

vridning gjennom skreddersydde metoder, bør de 

fortsatt være generelle i den forstand at de ikke bør 

angis spesifikt for en bestemt framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 

om fremming av rene og energieffektive veigående motorvogner 

(EUT L 120 av 15.5.2009, s. 5). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av  

15. januar 2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitets-

merking av kontorutstyr (EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1). 
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 Felles metoder bør utarbeides på unionsplan for 

beregning av livssykluskostnader for bestemte vare-

grupper eller kategorier av tjenester. Dersom det 

utarbeides felles metoder, bør det være obligatorisk å 

bruke dem. 

 Videre bør muligheten for å fastsette en felles metode 

for beregning av sosiale livssykluskostnader under-

søkes, idet det tas hensyn til eksisterende metoder som 

retningslinjene for produkters sosiale livssykluskost-

nader («Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 

Products»), som er vedtatt innenfor rammen av De 

forente nasjoners miljøprogram. 

97) Med sikte på bedre integrasjon av samfunnsmessige og 

miljømessige hensyn i framgangsmåtene ved tildeling 

av kontrakter, bør dessuten offentlige oppdragsgivere 

kunne bruke tildelingskriterier eller vilkår for gjennom-

føring av kontrakter for de bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene som skal ytes i henhold til den 

offentlige kontrakten, med hensyn til alle aspekter og på 

ethvert stadium i deres livssyklus, fra utvinning av 

råstoffer til produktet til sluttbehandling av produktet, 

herunder faktorer som inngår i den spesifikke produk-

sjons-, leverings- eller handelsprosessen og dens vilkår 

for disse bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tje-

nestene, eller en spesifikk prosess på et senere stadium i 

deres livssyklus, også dersom slike faktorer ikke utgjør 

noen del av deres materielle innhold. Kriterier og vilkår 

for en slik produksjons- eller leveringsprosess er for 

eksempel at framstillingen av de innkjøpte produktene 

ikke omfattet giftige kjemikalier, eller at de innkjøpte 

tjenestene ytes ved hjelp av energieffektive maskiner. I 

samsvar med rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol omfatter dette også tildelingskriterier eller 

vilkår for gjennomføringen av kontrakter knyttet til 

levering eller bruk av Fairtrade-merkede produkter i 

løpet av gjennomføringen av kontraktene som skal 

tildeles. Kriterier og vilkår som gjelder handel og 

handelsvilkår, kan for eksempel innebære at det berørte 

produktet skal være Fairtrade-merket, herunder krav om 

at det skal betales en minstepris og en prisgevinst til 

produsentene. Vilkår for gjennomføring av kontrakter 

som gjelder miljøhensyn, kan for eksempel omfatte 

levering, emballering og sluttbehandling av produkter, 

og når det gjelder bygge- og anleggskontrakter og tje-

nestekontrakter, krav til avfallsreduksjon og res-

surseffektivitet. 

 Vilkårene for en forbindelse med kontraktens gjenstand 

utelukker imidlertid kriterier og vilkår som gjelder en 

virksomhets generelle politikk, som ikke kan anses som 

en faktor som kjennetegner den spesifikke produksjons- 

eller leveringsprosessen for de innkjøpte bygge- og 

anleggsarbeidene, varene eller tjenestene. Offentlige 

oppdragsgivere bør derfor ikke kunne kreve at anbydere 

har en bestemt politikk når det gjelder samfunnsmessig 

eller miljømessig ansvar i sin virksomhet. 

98) Det er av avgjørende betydning at tildelingskriterier 

eller vilkår for gjennomføring av kontrakter som gjelder 

samfunnsmessige sider ved produksjonsprosessen, er 

knyttet til de bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene som skal ytes i henhold til kontrakten. I 

tillegg bør de anvendes i samsvar med direktiv 

96/71/EF, slik det er fortolket av Den europeiske unions 

domstol, og bør ikke velges eller anvendes på en måte 

som direkte eller indirekte forskjellsbehandler markeds-

deltakere fra andre medlemsstater eller fra tredjestater 

som er parter i GPA eller frihandelsavtaler som Unionen 

er part i. Derfor bør kravene til grunnleggende 

arbeidsvilkår fastsatt i direktiv 96/71/EF, for eksempel 

minstelønn, fortsatt være på det nivået som er fastsatt i 

nasjonal lovgivning eller ved kollektive avtaler som er 

gjennomført i samsvar med unionsretten innenfor 

rammen av nevnte direktiv. 

 Vilkår for gjennomføring av kontrakter kan også ha til 

hensikt å være til gunst for gjennomføringen av tiltak 

som fremmer likestilling mellom kvinner og menn i 

arbeidslivet, økt deltakelse av kvinner på arbeids-

markedet, balanse mellom arbeid og privatliv, vern av 

miljøet og dyrs velferd, og å sikre at de grunnleggende 

bestemmelsene i Den internasjonale arbeidsorganisasjon 

(ILO) overholdes, samt å rekruttere flere vanskeligstilte 

personer enn det som kreves i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

99) Tiltak med sikte på vern av helsen til personale som 

deltar i produksjonsprosessen, fremming av sosial 

integrasjon av vanskeligstilte personer eller medlemmer 

fra sårbare grupper blant de personene som har fått i 

oppdrag å gjennomføre kontrakten, eller opplæring i de 

kvalifikasjonene som kreves til den aktuelle kontrakten, 

kan også være underlagt tildelingskriterier eller vilkår 

for gjennomføring av kontrakter, forutsatt at de er 

knyttet til de bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene som skal ytes i henhold til kontrakten. Slike 

kriterier eller vilkår kan for eksempel blant annet vise til 

sysselsetting av personer som har vært jobbsøkere i lang 

tid, eller gjennomføring av opplæringstiltak for arbeids-

løse eller ungdom i løpet av gjennomføringen av den 

kontrakten som skal tildeles. I tekniske spesifikasjoner 

kan offentlige oppdragsgivere angi slike samfunns-

messige krav som direkte kjennetegner det aktuelle 

produktet eller den aktuelle tjenesten, for eksempel 

tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne 

eller universell utforming. 

100) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles markedsdeltakere 

som har deltatt i en kriminell organisasjon, eller som er 

kjent skyldig i korrupsjon, bedrageri til skade for 

Unionens økonomiske interesser, terrorhandlinger, 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

Manglende betaling av skatter og trygde- og pensjons-

premier bør også medføre obligatorisk utelukkelse på 

unionsplan. Medlemsstatene bør imidlertid kunne gi 

unntak fra disse obligatoriske utelukkelsene i unntaks-

tilfeller der tvingende allmenne hensyn gjør en 

kontraktstildeling absolutt nødvendig. Dette kan for 

eksempel være tilfelle dersom det er et presserende 

behov for vaksine eller nødutstyr som bare kan kjøpes 

fra en markedsdeltaker som en av de obligatoriske 

begrunnelsene for utelukkelse ellers gjelder for.  
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101) Offentlige oppdragsgivere bør videre gis mulighet til å 

utelukke markedsdeltakere som har vist seg å være 

upålitelige, for eksempel på grunn av brudd på miljø-

forpliktelser, herunder regler for tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne, eller andre former 

for alvorlig yrkesmessig forsømmelse, for eksempel 

brudd på konkurransereglene eller immaterialrettigheter. 

Det bør presiseres at alvorlig yrkesmessig forsømmelse 

kan medføre tvil om en markedsdeltakers integritet, og 

dermed gjøre markedsdeltakeren uegnet til å bli tildelt 

en offentlig kontrakt, uavhengig av hvorvidt markeds-

deltakeren ellers ville ha teknisk eller økonomisk 

kapasitet til å gjennomføre kontrakten. 

 Med tanke på at den offentlige oppdragsgiveren vil være 

ansvarlig for følgene av sin mulig feilaktige beslutning, 

bør offentlige oppdragsgivere også stå fritt til å vurdere 

om det har foregått alvorlig yrkesmessig forsømmelse, 

dersom de før en endelig og bindende beslutning 

angående forekomst av obligatoriske utelukkelses-

grunner er tatt, på hensiktsmessig måte kan dokumen-

tere at markedsdeltakeren har brutt sine forpliktelser, 

herunder forpliktelser vedrørende betaling av skatter 

eller trygde- og pensjonspremier, med mindre annet er 

fastsatt i nasjonal rett. De bør også kunne utelukke 

kandidater eller anbydere hvis gjennomføring av 

tidligere offentlige kontrakter har vist store mangler 

med hensyn til grunnleggende krav, for eksempel 

manglende ytelse eller gjennomføring eller betydelige 

mangler ved det produktet eller den tjenesten som ytes, 

noe som gjør dem uegnet for det tiltenkte formålet, eller 

upassende atferd som reiser alvorlig tvil om markeds-

deltakerens pålitelighet. I nasjonal lovgivning bør det 

fastsettes en lengste varighet for slik utelukkelse. 

 Når det anvendes valgfrie grunner til utelukkelse, bør 

offentlige oppdragsgivere legge særlig vekt på forholds-

messighetsprinsippet. Mindre uregelmessigheter bør 

bare i unntakstilfeller føre til utelukkelse av en markeds-

deltaker. Gjentatte tilfeller av mindre uregelmessigheter 

kan imidlertid reise tvil om en markedsdeltakers 

pålitelighet, noe som kan berettige en utelukkelse. 

102) Det bør imidlertid gis rom for muligheten til at 

markedsdeltakere kan treffe samsvarstiltak med sikte på 

å avhjelpe følgene av eventuelle straffbare handlinger 

eller forsømmelser og effektivt forebygge ytterligere 

forekomster av upassende atferd. Slike tiltak kan bestå 

av særlig personal- og organisasjonsmessige tiltak, for 

eksempel avbrytelse av alle forbindelser med personer 

eller organisasjoner som er involvert i upassende  

atferd, egnede tiltak for omorganisering av personalet, 

gjennomføring av rapporterings- og kontrollordninger, 

opprettelse av en intern revisjonsstruktur for å overvåke 

samsvar, og at det vedtas interne regler for ansvar  

og erstatning. Dersom slike tiltak gir tilstrekkelige 

garantier, bør den aktuelle markedsdeltakeren ikke 

lenger være utelukket av disse grunnene alene. Mar-

kedsdeltakere bør ha muligheten til å be om at sam-

svarstiltak som treffes med sikte på mulig adgang til 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, blir under-

søkt. Det bør imidlertid være opp til medlemsstatene å 

bestemme nøyaktig hvilke prosedyremessige og 

materielle vilkår som skal gjelde i slike tilfeller. De bør 

derfor særlig stå fritt til å beslutte om de skal la de 

enkelte offentlige oppdragsgiverne foreta de relevante 

vurderingene, eller gi denne oppgaven til andre 

myndigheter på sentralt eller desentralisert plan. 

103) Anbud som synes å være unormalt lave i forhold til 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene, kan 

være basert på teknisk, økonomisk eller juridisk ufor-

svarlige forutsetninger eller praksis. Dersom anbyderen 

ikke kan gi en tilstrekkelig forklaring, bør den offentlige 

oppdragsgiveren ha rett til å avvise anbudet. Avvisning 

bør være obligatorisk i tilfeller der den offentlige opp-

dragsgiveren har fastslått at den unormalt lave prisen 

eller kostnaden som er foreslått, er en følge av mang-

lende overholdelse av ufravikelig unionsregelverk eller 

nasjonal rett som er forenlig med dette innenfor 

sosialrett, arbeidsrett eller miljørett, eller internasjonale 

arbeidsrettslige bestemmelser. 

104) I vilkårene for gjennomføring av en kontrakt fastsettes 

det særlige krav til gjennomføringen av kontrakten. Til 

forskjell fra kriterier for tildeling av kontrakter, som 

danner grunnlaget for en sammenlignende vurdering av 

kvaliteten på anbudene, består vilkårene for gjennom-

føring av kontrakter i fastsatte, objektive krav som ikke 

påvirker vurderingen av anbudene. Vilkårene for 

gjennomføring av en kontrakt bør være forenlige med 

dette direktiv dersom de verken direkte eller indirekte 

innebærer forskjellsbehandling, og dersom de er knyttet 

til kontraktens gjenstand, som omfatter alle faktorer i 

den spesifikke produksjons-, leverings- eller markeds-

føringsprosessen. Dette omfatter vilkår som gjelder 

prosessen for gjennomføring av kontrakten, men 

utelukker krav som viser til en virksomhets generell 

politikk. 

 Vilkårene for gjennomføring av en kontrakt bør være 

angitt i kunngjøringen av konkurranse, som er den 

veiledende kunngjøringen som benyttes som metode for 

utlysing av konkurranse, eller i innkjøpsdokumentene. 

105) Det er viktig at underleverandørenes oppfyllelse av 

gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, kollek-

tive avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- eller 

arbeidsrettslige bestemmelser angitt i dette direktiv, 

forutsatt at slike regler og anvendelsen av dem er i 

samsvar med unionsretten, sikres gjennom hensikts-

messige tiltak av vedkommende nasjonale myndigheter, 

for eksempel arbeidstilsyn og miljøvernmyndigheter, 

innenfor deres ansvarsområder og oppgaver. 

 Det er også nødvendig å sikre noe innsyn i under-

leverandørkjeden, ettersom dette gir offentlige opp-

dragsgivere opplysninger om hvem som er til stede på 

byggeplasser der det foregår bygge- og anleggsarbeid 

som utføres for dem, eller der foretak yter tjenester i 

eller på bygg, infrastruktur eller områder, for eksempel 

rådhus, offentlige skoler, idrettsanlegg, havner eller 
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motorveier, som de offentlige oppdragsgiverne er 

ansvarlige for eller som de har direkte tilsyn med. Det 

bør presiseres at forpliktelsen til å gi påkrevde opp-

lysninger i alle tilfeller påligger hovedleverandøren, 

enten på grunnlag av en særlig klausul som hver 

offentlige oppdragsgiver vil måtte ha med i framgangs-

måten ved tildeling av alle kontrakter, eller på grunnlag 

av forpliktelser som medlemsstatene vil pålegge hoved-

leverandøren i form av alminnelige bestemmelser. 

 Det bør også presiseres at vilkår i forbindelse med 

håndheving av oppfyllelse av gjeldende forpliktelser 

innenfor miljørett, sosialrett og arbeidsrett, fastsatt i 

unionsretten, nasjonal rett, kollektive avtaler eller i in-

ternasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige be-

stemmelser angitt i dette direktiv, forutsatt at slike regler 

og anvendelsen av dem er i samsvar med unionsretten, 

bør få anvendelse når nasjonal lovgivning i en medlems-

stat fastsetter en ordning med solidaransvar mellom 

underleverandører og hovedleverandøren. Dessuten bør 

det angis uttrykkelig at medlemsstatene bør kunne  

gå lenger, for eksempel ved å utvide forpliktelsene  

til innsyn, ved å muliggjøre direkte betaling til 

underleverandører eller ved å muliggjøre eller kreve at 

offentlige oppdragsgivere skal kontrollere at under-

leverandørene ikke befinner seg i noen av de situasjo-

nene der utelukkelse av markedsdeltakere vil være 

berettiget. Dersom slike tiltak anvendes på under-

leverandører, bør det sikres sammenheng med be-

stemmelsene som får anvendelse på hovedleverandører, 

slik at dersom det foreligger obligatoriske utelukkelses-

grunner, vil det følges av et krav om at hovedleverandø-

ren skifter ut den berørte underleverandøren. Dersom 

slik kontroll viser at det foreligger ikke-obligatoriske 

grunner for utelukkelse, bør det presiseres at offentlige 

oppdragsgivere har mulighet til å kreve slik utskifting. 

Det bør også uttrykkelig angis at offentlige oppdrags-

givere kan være forpliktet til å kreve at den aktuelle 

underleverandøren skiftes ut dersom utelukkelse av 

hovedleverandører vil være obligatorisk i slike tilfeller. 

 Det bør også angis uttrykkelig at medlemsstatene står 

fritt til å fastsette strengere regler for ansvar i henhold til 

nasjonal lovgivning, eller til å gå lenger i henhold til 

nasjonal lovgivning med hensyn til direkte betaling til 

underleverandører. 

106) Det bør bemerkes at rådsforordning (EØF, Euratom)  

nr. 1182/71(1) får anvendelse på beregningen av fristene 

angitt i dette direktiv. 

107) Det er nødvendig å presisere hvilke vilkår som fører til 

at endringer i en kontrakt under gjennomføringen av den 

krever en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 

idet det tas hensyn til relevant rettspraksis ved Den 

europeiske unions domstol. Det kreves en ny fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter i tilfelle av 

  

(1) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om 

fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 

av 8.6.1971, s. 1). 

vesentlige endringer i den opprinnelige kontrakten, 

særlig med hensyn til virkeområdet og innholdet i 

partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser, herunder 

fordelingen av immaterialrettigheter. Slike endringer 

viser partenes intensjon om å reforhandle vesentlige 

vilkår i kontrakten. Dette er særlig tilfellet dersom de 

endrede vilkårene ville ha virket inn på resultatet av 

framgangsmåten, dersom de hadde vært del av den 

opprinnelige framgangsmåten. 

 Endringer i kontrakten som medfører en mindre endring 

i kontraktsverdien opp til en viss verdi, bør alltid være 

mulig uten at det er nødvendig å utføre en ny fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter. Med sikte på 

dette og for å sikre rettssikkerheten bør dette direktiv 

fastsette nedre terskelverdier, og under disse kreves det 

ikke en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. 

Det bør være mulig å endre kontrakten over disse 

terskelverdiene uten at det er nødvendig å gjennomføre 

en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, i den 

grad endringene er i samsvar med de relevante vilkårene 

fastsatt i dette direktiv. 

108) Offentlige oppdragsgivere kan stå overfor situasjoner 

der nye bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester 

blir nødvendig, og i slike tilfeller kan en endring av den 

opprinnelige kontrakten uten ny framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter være berettiget, særlig dersom 

nye leveranser er tenkt enten som en delvis utskifting 

eller en utvidelse av eksisterende tjenester, varer eller 

installasjoner, dersom et skifte av leverandør ville 

tvinge den offentlige oppdragsgiveren til å kjøpe utstyr, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester med andre 

tekniske egenskaper som ville være uforenlige eller føre 

til uforholdsmessige tekniske vanskeligheter ved drift 

og vedlikehold. 

109) Offentlige oppdragsgivere kan stå overfor ytre om-

stendigheter som de ikke kunne forutse da de tildelte 

kontrakten, særlig dersom gjennomføringen av 

kontrakten strekker seg over lang tid. I slike tilfeller er 

det nødvendig med en viss grad av fleksibilitet for å 

tilpasse kontrakten til disse omstendighetene uten en ny 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. Begrepet 

uforutsigbare omstendigheter viser til omstendigheter 

som ikke kunne forutses til tross for at den offentlige 

oppdragsgiveren har gjort rimelig grundige forberedel-

ser til den opprinnelige tildelingen, idet det tas hensyn 

til de midler den har hatt til rådighet, arten av og 

egenskapene til det bestemte prosjektet, god praksis på 

det aktuelle området og behovet for å sikre et hensikts-

messig forhold mellom de ressursene som er brukt på å 

forberede tildelingen, og den forutsigbare verdien. Dette 

kan imidlertid ikke få anvendelse på tilfeller der en 

endring fører til at hele innkjøpets art forandres, for 

eksempel ved å skifte ut bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene som skal kjøpes inn, med noe 

helt annet, eller ved å foreta en grunnleggende endring 

av typen innkjøp, ettersom det i en slik situasjon må 

forutsettes en hypotetisk påvirkning av resultatet.  
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110) I samsvar med prinsippene om likebehandling og innsyn 

bør den anbyderen som vinner anbudet, ikke skiftes ut 

med en annen markedsdeltaker, for eksempel dersom en 

kontrakt heves på grunn av mangler i gjennomføringen, 

uten at kontrakten gjenåpnes for konkurranse. Den 

valgte anbyderen som gjennomfører kontrakten bør 

imidlertid, særlig dersom kontrakten er tildelt til mer 

enn ett foretak, kunne foreta visse strukturelle endringer 

under gjennomføringen av kontrakten, for eksempel rent 

interne omorganiseringer, overtakelser, fusjoner og 

oppkjøp eller konkurs. Slike strukturelle endringer bør 

ikke automatisk kreve nye framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter for alle offentlige kontrakter som den 

aktuelle anbyderen utfører. 

111) Offentlige oppdragsgivere bør i enkeltkontraktene selv 

ha mulighet til å få innført endringer av en kontrakt ved 

hjelp av revisjons- eller opsjonsklausuler, men slike 

klausuler bør ikke gi dem ubegrenset spillerom. Dette 

direktiv bør derfor angi i hvilket omfang det kan 

innføres endringer i den opprinnelige kontrakten. Det 

bør derfor presiseres at tilstrekkelig klart utarbeidede 

revisjons- eller opsjonsklausuler for eksempel kan gi 

mulighet for prisreguleringer eller sikre at for eksempel 

kommunikasjonsutstyr som skal leveres over et gitt 

tidsrom, fortsatt er egnet, også ved endring av kom-

munikasjonsprotokoller eller andre teknologiske 

endringer. Det bør også være mulig i henhold til 

tilstrekkelig klare klausuler å fastsette at det kan foretas 

tilpasninger av en kontrakt, dersom dette blir nødvendig 

på grunn av tekniske vanskeligheter som dukker opp 

under drift eller vedlikehold. Det bør også bemerkes at 

kontrakter for eksempel kan omfatte både alminnelig 

vedlikehold og fastsette ekstraordinært vedlikehold som 

kan bli nødvendig for å sikre fortsatt drift av en offentlig 

tjeneste. 

112) Offentlige oppdragsgivere står av og til overfor om-

stendigheter som krever at offentlige kontrakter heves 

før tiden, for å kunne oppfylle forpliktelsene i henhold 

til unionsregelverket for offentlige innkjøp. Medlems-

statene bør derfor sikre at offentlige oppdragsgivere, i 

henhold til vilkårene fastsatt i nasjonal rett, har mulighet 

til å heve en offentlig kontrakt i dens løpetid dersom 

unionsretten krever dette. 

113) Resultatene fra Kommisjonens arbeidsdokument av  

27. juni 2011 med tittelen «Evaluation Report: Impact 

and Effectiveness of EU Public Procurement Legisla-

tion» antydet at utelukkelsen av visse tjenester fra den 

fulle anvendelsen av direktiv 2004/18/EF bør gjennom-

gås på nytt. Den fulle anvendelsen av dette direktiv bør 

derfor utvides til å omfatte en rekke tjenester. 

114) Visse kategorier av tjenester har ved sin egenart fortsatt 

en begrenset dimensjon på tvers av landegrensene, 

nemlig slike tjenester som er kjent som personlige 

tjenester, for eksempel visse sosialtjenester, helsetje-

nester og undervisningstjenester. Disse tjenestene ytes i 

en bestemt sammenheng som varierer sterkt mellom 

medlemsstatene på grunn av forskjellige kulturelle 

tradisjoner. Det bør derfor opprettes en særlig ordning 

for offentlige kontrakter for disse tjenestene, med en 

høyere terskelverdi enn hva som gjelder for andre 

tjenester. 

 Personlige tjenester med verdier under denne terskel-

verdien vil normalt ikke være interessant for tjeneste-

ytere fra andre medlemsstater, med mindre det for-

eligger konkrete indikasjoner på det motsatte, for 

eksempel EU-finansiering for grensekryssende pro-

sjekter. 

 Kontrakter for personlige tjenester over denne terskel-

verdien skal være underlagt innsyn i hele Unionen. Gitt 

betydningen av den kulturelle sammenhengen og 

følsomheten i disse tjenestene, bør medlemsstatene gis 

vidt skjønn til å organisere valget av tjenesteytere på 

den måten de anser som mest hensiktsmessig. Reglene i 

dette direktiv tar hensyn til dette kravet, og det kreves 

bare overholdelse av grunnleggende prinsipper om 

innsyn og likebehandling og at det sikres at offentlige 

oppdragsgivere er i stand til å anvende bestemte 

kvalitetskriterier ved valg av tjenesteytere, for eksempel 

kriteriene angitt i det frivillige europeiske rammeverket 

for kvalitet i sosialtjenester («European Quality Fram-

ework for Social Services»), offentliggjort av Komiteen 

for sosial trygghet. Når det skal bestemmes hvilke fram-

gangsmåter som skal brukes ved tildeling av kontrakter 

for personlige tjenester, bør medlemsstatene ta hensyn 

til artikkel 14 i TEUV og protokoll nr. 26. Når de gjør 

dette, bør medlemsstatene også etterstrebe målene om 

forenkling og om å lette den administrative byrden for 

offentlige oppdragsgivere og markedsdeltakere; det bør 

presiseres at dette også kan medføre at det skal 

anvendes regler som gjelder for tjenestekontrakter som 

ikke er underlagt den spesifikke ordningen. 

 Medlemsstatene og offentlige oppdragsgivere står 

fortsatt fritt til å yte slike tjenester selv, eller til å 

organisere sosialtjenester på en måte som ikke medfører 

at det inngås offentlige kontrakter, for eksempel 

gjennom utelukkende å finansiere slike tjenester, eller 

ved å utstede lisenser eller tillatelser til alle markeds-

deltakere som oppfyller vilkårene som på forhånd er 

fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren, uten noen 

grenser eller kvoter, forutsatt at et slikt system sikrer 

tilstrekkelig annonsering og overholder prinsippene om 

innsyn og likebehandling. 

115) På samme måte tilbys hotell- og restauranttjenester 

normalt bare av aktører som befinner seg på det 

bestemte stedet der slike tjenester leveres, og har derfor 

også en begrenset dimensjon på tvers av landegrensene. 

De bør derfor bare omfattes av den lette ordningen, fra 

og med en terskelverdi på 750 000 euro. Store 

kontrakter for hotell- og restauranttjenester over denne 

terskelverdien kan være av interesse for forskjellige 

markedsdeltakere, for eksempel reisebyråer og andre 

mellommenn, også på tvers av landegrensene.  
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116) På lignende måte gjelder visse juridiske tjenester 

utelukkende rent nasjonale rettsspørsmål og tilbys 

derfor normalt bare av aktører som befinner seg i den 

berørte medlemsstaten, og har følgelig også en 

begrenset dimensjon på tvers av landegrensene. De bør 

derfor bare omfattes av den lette ordningen, fra og med 

en terskelverdi på 750 000 euro. Store kontrakter for 

juridiske tjenester over denne terskelverdien kan være 

av interesse for forskjellige markedsdeltakere, for 

eksempel internasjonale advokatfirmaer, også på tvers 

av landegrensene, særlig dersom de omfatter juridiske 

spørsmål som oppstår som følge av eller har som 

bakgrunn unionsrett eller annen internasjonal rett, eller 

omfatter mer enn én stat. 

117) Erfaring har vist at en rekke andre tjenester, for 

eksempel redningstjenester, brannslokkingstjenester og 

fengselsvesen, normalt bare er av interesse på tvers av 

landegrensene når de når en tilstrekkelig kritisk masse i 

kraft av sin relativt høye verdi. I den grad de ikke 

utelukkes fra dette direktivs virkeområde, bør de 

omfattes av den lette ordningen. I den grad tjeneste-

ytingen faktisk er basert på kontrakter, vil andre 

tjenestekategorier, for eksempel offentlige tjenester eller 

yting av samfunnstjenester, normalt sannsynligvis bare 

utgjøre en interesse på tvers av landegrensene fra og 

med en terskelverdi på 750 000 euro, og bør følgelig da 

bare være omfattet av den lette ordningen. 

118) For å kunne sikre kontinuitet i offentlige tjenester bør 

dette direktiv tillate at deltakelse i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter for visse helse-, sosial- og kultur-

tjenester kan forbeholdes organisasjoner som er basert 

på ansattes medeierskap eller ansattes aktive medbe-

stemmelse i ledelsen, og eksisterende organisasjoner 

som samvirkeforetak når det gjelder å delta i ytingen av 

disse tjenestene til sluttbrukerne. Denne bestemmelsen 

er begrenset til å omfatte utelukkende visse helse- og 

sosialtjenester og tjenester tilknyttet disse, visse 

undervisnings- og opplæringstjenester, bibliotek-, arkiv- 

og øvrige kulturtjenester, tjenester vedrørende sport, og 

tjenester for privathusholdninger, og er ikke beregnet på 

å omfatte noen av de utelukkelsene som ellers er fastsatt 

i dette direktiv. Disse tjenestene bør bare omfattes av 

den lette ordningen. 

119) Det er hensiktsmessig å identifisere disse tjenestene ved 

å vise til de spesifikke posisjonene i den felles klassifi-

kasjonen for offentlige innkjøp (CPV), vedtatt ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2195/2002(1), som er en hierarkisk oppbygd 

nomenklatur, delt inn i næringer, næringshovedgrupper, 

næringsgrupper, kategorier og underkategorier. For å 

unngå rettslig usikkerhet bør det presiseres at henvis-

ning til en næring ikke implisitt innebærer en 

henvisning til underordnede underinndelinger. En så 

omfattende dekning bør i stedet angis eksplisitt ved å 

nevne alle relevante posisjoner, eventuelt som en rekke 

koder. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av  

5. november 2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp 

(CPV) (EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1). 

120) Prosjektkonkurranser er tradisjonelt mest blitt brukt på 

områdene by- og regionplanlegging, arkitektur og 

ingeniørarbeid eller databehandling. Det bør imidlertid 

bemerkes at disse fleksible ordningene også kan brukes 

til andre formål, for eksempel for å innhente planer for 

finansielle metoder og teknikker som vil optimalisere 

støtte for SMB-er i forbindelse med de felles europeiske 

ressursene for svært små til mellomstore bedrifter 

(JEREMIE) eller andre unionsprogrammer til støtte for 

SMB-er i en gitt medlemsstat. Prosjektkonkurransen 

som brukes til å innhente planer for slike finansielle 

metoder og teknikker, kan også fastsette at de 

etterfølgende tjenestekontraktene for gjennomføring av 

slike finansielle metoder og teknikker vil bli tildelt til 

vinneren eller en av vinnerne av prosjektkonkurransen 

etter en framgangsmåte med forhandling uten kunn-

gjøring. 

121) Evalueringen har vist at det fortsatt er betydelig rom for 

forbedring i anvendelsen av unionsregelverket for 

offentlige innkjøp. Med sikte på en mer effektiv og 

konsekvent anvendelse av reglene er det avgjørende å få 

en god oversikt over mulige strukturelle problemer og 

generelle mønstre i nasjonal innkjøpspolitikk for å 

kunne behandle mulige problemer på en mer målrettet 

måte. Denne oversikten bør oppnås gjennom hensikts-

messig overvåking, og resultatene av dette bør 

offentliggjøres regelmessig, slik at det legges til rette for 

en opplyst debatt om mulige forbedringer i regler og 

praksis for innkjøp. Med en slik god oversikt bør det 

også være mulig å få innsikt i anvendelsen av regler for 

offentlige innkjøp i forbindelse med gjennomføringen 

av prosjekter som samfinansieres av Unionen. Medle-

msstatene bør fortsatt stå fritt til å beslutte hvordan og 

av hvem denne overvåkingen skal utføres i praksis; når 

de gjør dette, bør de fortsatt også stå fritt til å beslutte 

om overvåkingen skal være basert på stikkprøvebasert 

kontroll i ettertid, eller på systematisk forutgående 

kontroll av framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 

omfattet av dette direktiv. Det bør være mulig å gjøre 

relevante organer oppmerksomme på eventuelle 

problemer; dette bør ikke nødvendigvis kreve at de som 

har utført overvåkingen, har søksmålskompetanse ved 

domstolene. 

 Bedre veiledning, opplysning og støtte til offentlige 

oppdragsgivere og markedsdeltakere bør også i stor grad 

bidra til å styrke effektiviteten i offentlige innkjøp, 

gjennom bedre kunnskap, økt rettssikkerhet og profe-

sjonalisering av innkjøpspraksis. Slik veiledning bør 

gjøres tilgjengelig for offentlige oppdragsgivere og 

markedsdeltakere når det synes nødvendig å forbedre 

korrekt anvendelse av reglene. Veiledningen som skal 

gis, kan omfatte alle saker som er relevante for 

offentlige innkjøp, for eksempel planlegging av 

anskaffelser, framgangsmåter, valg av metoder og 

hjelpemidler og god praksis i gjennomføringen av 

framgangsmåtene. Når det gjelder rettslige spørsmål, 

bør veiledningen ikke nødvendigvis bestå av en 

fullstendig juridisk analyse av de berørte sakene; dette 

kan begrenses til en generell angivelse av hvilke 
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elementer det bør tas hensyn til ved den senere og mer 

detaljerte analysen av spørsmålene, for eksempel ved å 

peke på rettspraksis som kan være relevant, eller 

veiledende merknader eller andre kilder der det berørte 

spørsmålet er undersøkt. 

122) Ved direktiv 89/665/EØF er det fastsatt at en viss 

klagebehandling minst skal være tilgjengelig for alle 

personer som har eller har hatt en interesse av å oppnå 

en særskilt kontrakt, og som har blitt, eller risikerer å 

bli, skadelidende på grunn av en påstått overtredelse av 

unionsretten på området offentlige innkjøp, eller av 

nasjonale regler som gjennomfører unionsretten. Denne 

klagebehandlingen bør ikke berøres av dette direktiv. 

Borgere, berørte parter, organiserte eller ikke, og andre 

personer eller organer som ikke har adgang til 

klagebehandlingen i henhold til direktiv 89/665/EØF, 

har uansett som skattebetalere en rettmessig interesse i 

gode framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. De 

bør derfor gis mulighet, på annen måte enn ved 

ordningen for klagebehandling i henhold til direktiv 

89/665/EØF, og uten at det nødvendigvis medfører at de 

gis søksmålskompetanse ved domstolene, til å angi 

mulige overtredelser av dette direktiv til en ved-

kommende myndighet eller struktur. For å unngå å 

fordoble eksisterende myndigheter eller strukturer bør 

medlemsstatene kunne fastsette en mulighet til å benytte 

seg av allmenne tilsynsmyndigheter eller tilsynsstruk-

turer, sektorvise tilsynsorganer, kommunale til-

synsmyndigheter, konkurransemyndigheter, ombuds-

mannen eller nasjonale revisjonsmyndigheter. 

123) For fullt ut å kunne utnytte det potensialet offentlige 

innkjøp har til å nå målene for Europa 2020-strategien 

for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, vil også 

innkjøp med hensyn til miljø, samfunn og nyskaping 

måtte spille en rolle. Det er derfor viktig å få oversikt 

over utviklingen på området strategiske innkjøp for å ha 

et opplyst syn på de generelle tendensene på overordnet 

plan på dette området. Eventuelle allerede utarbeidede, 

egnede rapporter kan selvsagt også brukes i denne 

forbindelse. 

124) På bakgrunn av de mulighetene SMB-er har til å skape 

nye arbeidsplasser, vekst og nyskaping, er det viktig å 

oppmuntre dem til å delta i offentlige innkjøp, både 

gjennom hensiktsmessige bestemmelser i dette direktiv 

og gjennom initiativer på nasjonalt plan. De nye 

bestemmelsene fastsatt i dette direktiv bør bidra til 

bedre resultater, det vil si en økning av SMB-enes andel 

i den samlede verdien av tildelte kontrakter. Det er 

imidlertid ikke hensiktsmessig å pålegge obligatoriske 

resultatandeler, men nasjonale initiativer for å fremme 

SMB-enes deltakelse bør følges nøye på grunn av den 

betydningen dette har. 

125) Det er allerede etablert en rekke framgangsmåter og 

arbeidsmetoder med hensyn til Kommisjonens 

kommunikasjon og kontakter med medlemsstatene, for 

eksempel kommunikasjon og kontakter knyttet til 

framgangsmåtene fastsatt i henhold til artikkel 258 og 

260 i TEUV, nettverket for problemløsing i det indre 

marked (SOLVIT) og EUs forsøksprosjekt, som ikke 

endres ved dette direktiv. De bør imidlertid utfylles ved 

at det i hver medlemsstat utpekes ett enkelt kontakt-

punkt for samarbeidet med Kommisjonen, som vil 

fungere som eneste kontaktpunkt i saker vedrørende 

offentlige innkjøp i den berørte medlemsstaten. Denne 

funksjonen kan utføres av personer eller strukturer som 

allerede regelmessig er i kontakt med Kommisjonen i 

spørsmål vedrørende offentlige innkjøp, for eksempel 

nasjonale kontaktpunkter, medlemmer av Den råd-

givende komité for offentlige innkjøp, medlemmer av 

nettverket for offentlige innkjøp eller nasjonale 

samordningsinstanser. 

126) Sporbarhet og innsyn når det gjelder beslutningstaking i 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, er vesentlig 

for å sikre gode framgangsmåter, herunder for å kunne 

bekjempe korrupsjon og bedrageri på en effektiv måte. 

Offentlige oppdragsgivere bør derfor beholde kopier av 

inngåtte kontrakter med høy verdi, slik at de kan gi 

berørte parter tilgang til disse dokumentene i samsvar 

med gjeldende regler for tilgang til dokumenter. De 

vesentlige delene og beslutningene i de enkelte fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter bør dokumen-

teres i en innkjøpsrapport. For å unngå administrative 

byrder bør innkjøpsrapporten, når det er mulig, kunne 

vise til opplysninger som allerede er gitt i den relevante 

kunngjøringen av tildeling av kontrakt. De elektroniske 

systemene for offentliggjøring av disse kunngjøringene, 

som styres av Kommisjonen, bør også forbedres med 

sikte på å forenkle innlegging av data, samtidig som det 

gjøres enklere å trekke ut overordnede rapporter og 

utveksle data mellom systemene. 

127) For å forenkle administrasjonen og lette medlems-

statenes byrde, bør Kommisjonen jevnlig undersøke om 

kvaliteten på og fullstendigheten av opplysningene i 

kunngjøringene som offentliggjøres i forbindelse med 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, er 

tilstrekkelig til at Kommisjonen har mulighet til å trekke 

ut statistiske opplysninger som ellers måtte ha blitt 

oversendt av medlemsstatene. 

128) Effektivt forvaltningssamarbeid er nødvendig for den 

informasjonsutvekslingen som kreves for å gjennomføre 

tildelingsprosessen i grensekryssende situasjoner, særlig 

når det gjelder kontroll av begrunnelsene for utelukkelse 

og utvelgingskriteriene, anvendelsen av kvalitets- og 

miljøstandarder og lister over godkjente markeds-

deltakere. Informasjonsutvekslingen er underlagt na-

sjonal lovgivning om fortrolighet. Dette direktiv 

medfører således ingen forpliktelse for medlemsstatene 

til å utveksle informasjon utover det nasjonale offentlige 

myndigheter kan få adgang til. Informasjonssystemet for 

det indre marked (IMI), opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(1), kan vise seg å 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av  

25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informa-

sjonssystemet for det indre marked og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen») (EUT L 316 

av 14.11.2012, s. 1). 
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være et nyttig elektronisk middel for å forenkle og 

forbedre forvaltningssamarbeidet, som styrer utveks-

lingen av informasjon på grunnlag av enkle og ensartede 

framgangsmåter som overvinner språkbarrierene. Det 

bør derfor igangsettes et forsøksprosjekt så snart som 

mulig for å prøve om det er hensiktsmessig å utvide IMI 

til å omfatte informasjonsutvekslingen i henhold til 

dette direktiv. 

129) For å kunne tilpasse dette direktiv til den raske tekniske 

og økonomiske utviklingen og endringen i regelverket, 

bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV med hensyn til en 

rekke ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv. 

På grunn av behovet for å overholde internasjonale 

avtaler, bør Kommisjonen gis myndighet til å endre de 

tekniske framgangsmåtene for hvordan terskelverdiene 

beregnes, samt til regelmessig å revidere disse terskel-

verdiene selv og til å tilpasse vedlegg X; listene over 

sentrale statlige myndigheter kan bli endret som følge 

av administrative endringer på nasjonalt plan. Disse 

meddeles Kommisjonen, som bør gis myndighet til å 

tilpasse vedlegg I; henvisninger til CPV-nomenklaturen 

kan bli gjenstand for regelverksendringer på unionsplan, 

og det er nødvendig at disse endringene gjenspeiles i 

teksten i dette direktiv; de tekniske opplysningene om 

og egenskapene til innretningene for elektronisk mottak 

bør holdes oppdatert med den teknologiske utviklingen; 

det er også nødvendig å gi Kommisjonen myndighet til 

å gjøre tekniske standarder for elektronisk kommuni-

kasjon obligatoriske for å sikre samvirkingsevnen til 

tekniske formater, prosesser og meldingshåndtering i 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter som utføres 

ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmidler, idet 

det tas hensyn til den teknologiske utviklingen; listen 

over Unionens rettsakter som fastsetter felles metoder 

for beregning av livssykluskostnader, bør raskt tilpasses 

for å innarbeide de tiltakene som vedtas på sektorplan. 

For å kunne tilfredsstille disse behovene, bør Kommi-

sjonen gis myndighet til å holde listen over rettsakter, 

herunder metoder for beregning av livssykluskostnader, 

oppdatert. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

130) Ved anvendelsen av dette direktiv bør Kommisjonen 

holde samråd med egnede ekspertgrupper innenfor e-

innkjøp, for å sikre en balansert sammensetning av de 

viktigste interessentgruppene. 

131) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet når det gjelder utarbeiding av standards-

kjemaene for offentliggjøring av kunngjøringer og et 

standardskjema for egenerklæringer. Denne myndighet 

bør utøves i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 182/2011(1). 

132) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

til vedtakelsen av gjennomføringsrettsaktene som 

gjelder standardskjemaene for offentliggjøring av kunn-

gjøringer, som ikke har noen innvirkning verken fra et 

økonomisk synspunkt eller når det gjelder arten og 

omfanget av forpliktelsene som følger av dette direktiv. 

Derimot kjennetegnes disse rettsaktene av et rent for-

valtningsmessig formål og tjener til å lette anvendelsen 

av reglene angitt i dette direktiv. 

133) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes til vedtakelsen av standardskjemaet for egen-

erklæringer, på grunn av den virkningen disse egen-

erklæringene har på innkjøp, og fordi de spiller en 

sentral rolle i forenklingen av dokumentasjonskravene i 

framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter. 

134) Kommisjonen bør gjennomgå hvilke virkninger anven-

delsen av terskelverdiene har på det indre marked, og 

framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og 

Rådet. Når den gjør dette, bør den ta hensyn til faktorer 

som nivået for innkjøp på tvers av landegrensene, 

deltakelse fra SMB-er, transaksjonskostnader og 

avveiningen mellom kostnad og nytte. 

 I samsvar med artikkel XXII nr. 7 i GPA skal GPA være 

gjenstand for nye forhandlinger tre år etter at den trådte 

i kraft, samt regelmessig deretter. I den forbindelse bør 

det undersøkes hvor hensiktsmessig nivået for terskel-

verdiene er, idet det tas hensyn til virkningen av 

inflasjon i lys av en lang periode uten endringer av 

terskelverdiene i GPA; dersom nivået for terskel-

verdiene endres som følge av dette, bør Kommisjonen 

eventuelt vedta et forslag til rettsakt om endring av 

terskelverdiene fastsatt i dette direktiv. 

135) Idet det tas hensyn til de pågående diskusjonene om 

gjennomgående bestemmelser om forholdet til tredje-

stater i forbindelse med offentlige innkjøp, bør Kommi-

sjonen nøye overvåke globale handelsvilkår og vurdere 

Unionens konkurransemessige stilling. 

136) Ettersom målet for dette direktiv, som er å samordne 

lover og forskrifter i medlemsstatene som får anven-

delse på visse framgangsmåter ved tildeling av 

offentlige kontrakter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

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.  

  

(1) 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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137) Direktiv 2004/18/EF bør oppheves. 

138) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med-

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter 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 delene av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I:  VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG ALLMENNE PRINSIPPER 

KAPITTEL I:  Virkeområde og definisjoner 

AVSNITT 1:  FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1:  Formål og virkeområde 

Artikkel 2:  Definisjoner 

Artikkel 3:  Kombinerte innkjøp 

AVSNITT 2:  TERSKELVERDIER 

Artikkel 4:  Terskelbeløp 

Artikkel 5:  Metoder for å beregne anslått verdi av innkjøp 

Artikkel 6:  Revisjon av terskelverdier og listen over sentrale statlige myndigheter 

AVSNITT 3:  UNNTAK 

Artikkel 7:  Kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester 

Artikkel 8:  Særlige unntak på området elektronisk kommunikasjon 

Artikkel 9:  Offentlige kontrakter som tildeles og prosjektkonkurranser som organiseres i henhold 

til internasjonale regler 

Artikkel 10:  Særlige unntak for tjenestekontrakter 

Artikkel 11:  Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett 

Artikkel 12:  Offentlige kontrakter mellom enheter i offentlig sektor 

AVSNITT 4:  SÆRLIGE SITUASJONER 

Underavsnitt 1:  Subsidierte kontrakter og forsknings- og utviklingstjenester 

Artikkel 13:  Kontrakter som er subsidiert av offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 14:  Forsknings- og utviklingstjenester 

Underavsnitt 2:  Innkjøp som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

Artikkel 15:  Forsvar og sikkerhet 

Artikkel 16:  Kombinerte innkjøp som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

Artikkel 17:  Offentlige kontrakter og prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- og sikkerhets-

aspekter og som tildeles eller organiseres i henhold til internasjonale regler  
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KAPITTEL II:  Alminnelige regler 

Artikkel 18:  Prinsipper for innkjøp 

Artikkel 19:  Markedsdeltakere 

Artikkel 20:  Reserverte kontrakter 

Artikkel 21:  Fortrolighet 

Artikkel 22:  Regler for kommunikasjon 

Artikkel 23:  Nomenklaturer 

Artikkel 24:  Interessekonflikter 

AVDELING II:  REGLER FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER 

KAPITTEL I:  Framgangsmåter 

Artikkel 25:  Vilkår i tilknytning til GPA og andre internasjonale avtaler 

Artikkel 26:  Valg av framgangsmåter 

Artikkel 27:  Åpen anbudskonkurranse 

Artikkel 28:  Begrenset anbudskonkurranse 

Artikkel 29:  Konkurranseframgangsmåte med forhandling 

Artikkel 30:  Konkurransedialog 

Artikkel 31:  Innovasjonspartnerskap 

Artikkel 32:  Bruk av framgangsmåte med forhandling uten forhåndskunngjøring 

KAPITTEL II:  Metoder og hjelpemidler for elektroniske og samlede innkjøp 

Artikkel 33:  Rammeavtaler 

Artikkel 34:  Dynamiske innkjøpsordninger 

Artikkel 35:  Elektroniske auksjoner 

Artikkel 36:  Elektroniske kataloger 

Artikkel 37:  Samordnede innkjøp og innkjøpssentraler 

Artikkel 38:  Leilighetsvise felles innkjøp 

Artikkel 39:  Innkjøp som omfatter offentlige oppdragsgivere fra forskjellige medlemstater 

KAPITTEL III:  Framgangsmåtens forløp 

AVSNITT 1:  FORBEREDELSE 

Artikkel 40:  Innledende markedsundersøkelser  
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Artikkel 41:  Kandidatens eller anbyderens tidligere deltakelse 

Artikkel 42:  Tekniske spesifikasjoner 

Artikkel 43:  Merker 

Artikkel 44:  Prøvingsrapporter, sertifisering og annen dokumentasjon 

Artikkel 45:  Alternative anbud 

Artikkel 46:  Oppdeling av kontrakter i delkontrakter 

Artikkel 47:  Fastsettelse av frister 

AVSNITT 2:  OFFENTLIGGJØRING OG INNSYN 

Artikkel 48:  Veiledende kunngjøring 

Artikkel 49:  Kunngjøringer av konkurranse 

Artikkel 50:  Kunngjøring av kontraktstildelinger 

Artikkel 51:  Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer 

Artikkel 52:  Offentliggjøring på nasjonalt plan 

Artikkel 53:  Elektronisk tilgang til innkjøpsdokumenter 

Artikkel 54:  Innbydelse til kandidater 

Artikkel 55:  Underretning til kandidater og anbydere 

AVSNITT 3:  UTVELGING AV DELTAKERE OG TILDELING AV KONTRAKTER 

Artikkel 56:  Allmenne prinsipper 

Underavsnitt 1:  Kriterier for kvalitativ utvelging 

Artikkel 57:  Utelukkelsesgrunner 

Artikkel 58:  Utvelgingskriterier 

Artikkel 59:  Felles europeisk innkjøpsdokument 

Artikkel 60:  Dokumentasjon 

Artikkel 61:  Nettbasert lager for sertifikater (e-Certis) 

Artikkel 62:  Standarder for kvalitetssikring og standarder for miljøstyring 

Artikkel 63:  Utnyttelse av andre enheters kapasitet 

Artikkel 64:  Offisielle lister over godkjente markedsdeltakere samt sertifisering utført av offentlig-

rettslige eller privatrettslige organer 

Underavsnitt 2:  Reduksjon av antall kandidater, anbud og løsninger  
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Artikkel 65:  Reduksjon av antall ellers kvalifiserte kandidater som skal innbys til å delta 

Artikkel 66:  Reduksjon av antall anbud og løsninger 

Underavsnitt 3:  Kontraktstildeling 

Artikkel 67:  Kriterier for kontraktstildeling 

Artikkel 68:  Beregning av livssykluskostnader 

Artikkel 69:  Unormalt lave anbud 

KAPITTEL IV:  Gjennomføring av kontrakt 

Artikkel 70:  Vilkår for gjennomføring av kontrakter 

Artikkel 71:  Underleveranser 

Artikkel 72:  Endring av kontrakter i deres løpetid 

Artikkel 73:  Heving av kontrakter 

AVDELING III:  SÆRLIGE INNKJØPSORDNINGER 

KAPITTEL I:  Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

Artikkel 74:  Tildeling av kontrakter for sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

Artikkel 75:  Offentliggjøring av kunngjøringer 

Artikkel 76:  Prinsipper for tildeling av kontrakter 

Artikkel 77:  Reserverte kontrakter for visse tjenester 

KAPITTEL II:  Regler for prosjektkonkurranser 

Artikkel 78:  Virkeområde 

Artikkel 79:  Kunngjøringer 

Artikkel 80:  Regler for organisering av prosjektkonkurranser og utvelging av deltakere 

Artikkel 81:  Juryens sammensetning 

Artikkel 82:  Juryens avgjørelser 

AVDELING IV:  STYRINGSPRINSIPPER 

Artikkel 83:  Håndheving 

Artikkel 84:  Individuelle rapporter om framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 

Artikkel 85:  Nasjonale rapporter og statistiske opplysninger 

Artikkel 86:  Forvaltningssamarbeid  
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AVDELING V:  DELEGERT MYNDIGHET, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 87:  Utøvelse av delegert myndighet 

Artikkel 88:  Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

Artikkel 89:  Komitéframgangsmåte 

Artikkel 90:  Innarbeiding i nasjonal lovgivning og overgangsbestemmelser 

Artikkel 91:  Opphevinger 

Artikkel 92:  Gjennomgåelse 

Artikkel 93:  Ikrafttredelse 

Artikkel 94:  Adressater 

VEDLEGG:  

VEDLEGG I:  SENTRALE STATLIGE MYNDIGHETER 

VEDLEGG II:  LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 PUNKT 6 BOKSTAV a) 

VEDLEGG III:  LISTE OVER PRODUKTER NEVNT I ARTIKKEL 4 BOKSTAV b) MED HENSYN TIL 

OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERES TILDELING AV KONTRAKTER I FORSVARS-

SEKTOREN 

VEDLEGG IV:  KRAV TIL VERKTØY OG UTSTYR FOR ELEKTRONISK MOTTAK AV ANBUD, ANMOD-

NINGER OM Å DELTA OG PLANER OG PROSJEKTER I PROSJEKTKONKURRANSER 

VEDLEGG V:  OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER 

Del A:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV OFFENTLIGGJØ-

RINGEN AV EN VEILEDENDE KUNNGJØRING I EN KJØPERPROFIL 

Del B:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I VEILEDENDE KUNNGJØRINGER (som nevnt 
i artikkel 48) 

Del C:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV KONKURRANSE 
(som nevnt i artikkel 49) 

Del D:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV TILDELING AV 

KONTRAKT (som nevnt i artikkel 50) 

Del E:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV PROSJEKTKON-

KURRANSER (som nevnt i artikkel 79 nr. 1) 

Del F:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV RESULTATENE AV 

EN PROSJEKTKONKURRANSE (som nevnt i artikkel 79 nr. 2) 

Del G:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV ENDRINGER AV EN 

KONTRAKT I DENS LØPETID (som nevnt i artikkel 72 nr. 1) 

Del H:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV KONKURRANSE 

VEDRØRENDE KONTRAKTER FOR SOSIALTJENESTER OG ANNEN SÆRLIG 

TJENESTEYTING (som nevnt i artikkel 75 nr. 1) 

Del I:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I VEILEDENDE KUNNGJØRINGER FOR 

SOSIALTJENESTER OG ANNEN SÆRLIG TJENESTEYTING (som nevnt i artikkel 75  
nr. 1) 

Del J:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I KUNNGJØRINGER AV TILDELING AV 

KONTRAKTER FOR SOSIALTJENESTER OG ANNEN SÆRLIG TJENESTEYTING (som 
nevnt i artikkel 75 nr. 2)  
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VEDLEGG VI:  OPPLYSNINGER SOM SKAL VÆRE MED I INNKJØPSDOKUMENTENE VEDRØRENDE 

ELEKTRONISKE AUKSJONER (ARTIKKEL 35 NR. 4) 

VEDLEGG VII:  DEFINISJON AV VISSE TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

VEDLEGG VIII:  NÆRMERE OPPLYSNINGER OM OFFENTLIGGJØRING 

VEDLEGG IX:  INNHOLD I INNBYDELSENE TIL Å INNLEVERE ET ANBUD, TIL Å DELTA I DIALOGEN 

ELLER TIL Å BEKREFTE INTERESSE SOM FASTSATT I ARTIKKEL 54 

VEDLEGG X:  LISTE OVER INTERNASJONALE KONVENSJONER PÅ OMRÅDET SOSIAL OG MILJØ 

SOM NEVNT I ARTIKKEL 18 NR. 2 

VEDLEGG XI:  REGISTRE 

VEDLEGG XII:  DOKUMENTASJON OG UTVELGINGSKRITERIER 

VEDLEGG XIII:  LISTE OVER EU-RETTSAKTER NEVNT I ARTIKKEL 68 NR. 3 

VEDLEGG XIV:  TJENESTER NEVNT I ARTIKKEL 74 

VEDLEGG XV:  SAMMENLIGNINGSTABELL 

AVDELING I 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG ALLMENNE 

PRINSIPPER 

KAPITTEL I 

Virkeområde og definisjoner 

Avsn i t t  1  

F o r må l  og  de f i n i s j o ne r  

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved dette direktiv fastsettes det regler for framgangsmåter 

for innkjøp foretatt av offentlige oppdragsgivere når det gjelder 

offentlige kontrakter og prosjektkonkurranser, hvis verdi anslås 

ikke å være lavere enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 4. 

2. Med innkjøp menes i dette direktiv anskaffelse foretatt av 

én eller flere offentlige oppdragsgivere ved hjelp av en offentlig 

kontrakt, av bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester fra 

markedsdeltakere som disse offentlige oppdragsgiverne har 

valgt ut, uavhengig av om disse bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene er beregnet på et offentlig formål. 

3. Anvendelsen av dette direktiv er underlagt artikkel 346 i 

TEUV. 

4. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere hva de anser for å være 

tjenester av allmenn økonomisk betydning, hvordan disse 

tjenestene bør organiseres og finansieres i samsvar med reglene 

for statsstøtte, og hvilke særlige forpliktelser som bør gjelde for 

dem. På samme måte berører ikke dette direktiv offentlige 

myndigheters beslutning om, hvordan og i hvilken grad de 

ønsker å utføre offentlige oppgaver selv i samsvar med artikkel 

14 i TEUV og protokoll nr. 26. 

5. Dette direktiv berører ikke måten medlemsstatene 

organiserer sine trygdeordninger på. 

6. Avtaler, beslutninger eller andre juridiske virkemidler 

som organiserer overdragelse av myndighet og ansvarsområder 

for utførelse av offentlige oppgaver mellom offentlige opp-

dragsgivere eller grupper av offentlige oppdragsgivere, og som 

ikke innebærer at det skal gis betaling for gjennomføring av 

kontrakter, anses som en del av den berørte medlemsstatens 

interne organisasjon, og berøres som sådan ikke på noen måte 

av dette direktiv. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I dette direktiv menes med: 

1) «offentlige oppdragsgivere» staten, regionale eller lokale 

myndigheter, offentligrettslige organer eller sammen-

slutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller 

ett eller flere slike offentligrettslige organer, 

2) «sentrale statlige myndigheter» de offentlige oppdrags-

giverne som er oppført i vedlegg I, og i den grad det er 

foretatt rettelser eller endringer på nasjonalt plan, de 

enhetene som har erstattet dem, 

3) «ikke-statlige offentlige oppdragsgivere» alle offentlige 

oppdragsgivere som ikke er sentrale statlige myndigheter,  
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4) «offentligrettslige organer» organer som har alle følgende 

egenskaper: 

a)  de er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme 

allmennhetens behov, men ikke behov av industriell 

eller forretningsmessig art, 

b)  de er et rettssubjekt, og 

c)  de er i hovedsak finansiert av staten, regionale eller 

lokale myndigheter eller andre offentligrettslige orga-

ner; eller deres forvaltning er underlagt en av disse 

myndighetenes eller et av disse organenes tilsyn; eller 

de har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan 

der over halvparten av medlemmene er utpekt av 

staten, regionale eller lokale myndigheter eller andre 

offentligrettslige organer, 

5) «offentlige kontrakter» gjensidig bebyrdende kontrakter 

som inngås skriftlig mellom én eller flere markeds-

deltakere og én eller flere offentlige oppdragsgivere, og 

som gjelder utførelse av bygge- og anleggsarbeider, 

levering av varer eller yting av tjenester, 

6) «offentlige bygge- og anleggskontrakter» offentlige 

kontrakter som gjelder ett av følgende: 

a)  utførelse eller både prosjektering og utførelse av bygge- 

og anleggsarbeid i tilknytning til én av virksomhetene 

definert i vedlegg II, 

b)  oppføring eller både prosjektering og oppføring av et 

bygg, 

c)  oppføring, uansett på hvilken måte, av et bygg som 

oppfyller kravene fastsatt av den offentlige oppdrags-

giveren som har en avgjørende innflytelse på typen 

eller prosjekteringen av bygget, 

7) «bygg» resultatet av bygge- og anleggsarbeid eller ingeni-

ørarbeid sett under ett, som i seg selv er tilstrekkelig til å 

oppfylle en økonomisk eller teknisk funksjon, 

8) «kontrakter om offentlig varekjøp» offentlige kontrakter 

som gjelder innkjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling, 

med eller uten en kjøpsopsjon, av varer. En kontrakt  

om offentlig varekjøp kan også omfatte monterings- og 

installasjonsarbeid, 

9) «kontrakter om offentlig tjenesteyting» offentlige kontrak-

ter som gjelder yting av tjenester, bortsett fra de tjenestene 

som er nevnt i nr. 6, 

10) «markedsdeltaker» enhver fysisk eller juridisk person, eller 

en offentlig enhet eller gruppe av slike personer og/ 

eller enheter, herunder midlertidige sammenslutninger av 

foretak, som på markedet tilbyr utførelse av bygge- og 

anleggsarbeid og/eller oppføring av bygg, levering av 

produkter eller tjenesteyting, 

11) «anbyder» en markedsdeltaker som har innlevert et anbud, 

12) «kandidat» en markedsdeltaker som har søkt om eller er 

innbudt til å delta i en begrenset anbudskonkurranse, i en 

konkurranseframgangsmåte med forhandling, i en fram-

gangsmåte med forhandling uten forhåndskunngjøring, i en 

konkurransedialog eller i et innovasjonspartnerskap, 

13) «innkjøpsdokument» ethvert dokument som er utarbeidet 

eller vises til av den offentlige oppdragsgiveren for å be-

skrive eller bestemme elementer i innkjøpet eller fram-

gangsmåten, herunder kunngjøringen av konkurranse, den 

veiledende kunngjøringen dersom den benyttes som 

metode for utlysing av konkurranse, de tekniske spesifika-

sjonene, det beskrivende dokumentet, foreslåtte kontrakts-

vilkår, formater for kandidaters og anbyderes framlegging 

av dokumenter, opplysninger om alminnelige forpliktelser 

samt eventuelle ytterligere dokumenter, 

14) «samordnede innkjøp» virksomhet som utføres permanent, 

på én av følgende måter: 

a)  anskaffelse av varer og/eller tjenester beregnet på 

offentlige oppdragsgivere, 

b)  tildeling av offentlige kontrakter eller inngåelse av 

rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid, varer eller 

tjenester beregnet på offentlige oppdragsgivere, 

15) «tilknyttede innkjøpstjenester» virksomhet som består i å 

yte støtte til innkjøpsvirksomhet, særlig på følgende måter: 

a)  teknisk infrastruktur som gjør det mulig for offentlige 

oppdragsgivere å tildele offentlige kontrakter eller 

inngå rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid, varer 

eller tjenester, 

b)  rådgivning om gjennomføring eller utforming av fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter, 

c)  forberedelse og forvaltning av framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter på vegne av og for den berørte 

offentlige oppdragsgiverens regning, 

16) «innkjøpssentral» en offentlig oppdragsgiver som driver 

samordnede innkjøp og muligens tilknyttede innkjøps-

tjenester, 

17) «yter av innkjøpstjenester» et offentlig eller privat organ 

som tilbyr tilknyttede innkjøpstjenester på markedet,  
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18) «skriftlig» ethvert uttrykk som består av ord eller tall som 

kan leses, reproduseres og deretter kommuniseres, 

herunder opplysninger som sendes og lagres ved hjelp av 

elektroniske midler, 

19) «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling 

(herunder digital komprimering) og lagring av data som 

sendes, overføres og mottas via kabel, radiobølger, med 

optiske midler eller med andre elektromagnetiske midler, 

20) «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene 

som et produkt gjennomgår, herunder forskning og ut-

vikling som skal utføres, produksjon, handel og handels-

vilkår, transport, bruk og vedlikehold, som inngår i 

levetiden til produktet eller bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenesteytingen, fra anskaffelse av råstoff eller 

opparbeiding av ressurser til sluttbehandling, rehabilitering 

og tjenestens eller anvendelsens avslutning, 

21) «prosjektkonkurranser» de framgangsmåtene som gjør det 

mulig for den offentlige oppdragsgiveren å innhente, 

hovedsakelig på områdene by- og regionplanlegging, 

arkitektur, ingeniørarbeid eller databehandling, en plan 

eller et prosjekt valgt ut av en jury etter å ha vært satt ut til 

konkurranse med eller uten utdeling av premier, 

22) «nyskaping» innføring av nye eller vesentlig forbedrede 

produkter, tjenester eller prosesser, herunder, men ikke 

begrenset til, produksjons-, bygge- eller konstruksjons-

prosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organi-

sasjonsmetode innen forretningspraksis, organisering av 

arbeidsplassen eller eksterne forbindelser, blant annet med 

sikte på å bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer 

eller støtte Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig 

og inkluderende vekst, 

23) «merke» ethvert dokument eller sertifikat eller enhver 

attestasjon som bekrefter at de aktuelle bygge- og an-

leggsarbeidene, produktene, tjenestene, prosessene eller 

framgangsmåtene oppfyller visse krav, 

24) «merkekrav» de kravene som de aktuelle bygge- og 

anleggsarbeidene, produktene, tjenestene, prosessene eller 

framgangsmåtene skal oppfylle for å oppnå det berørte 

merket. 

2. I henhold til denne artikkel omfatter «regionale 

myndigheter» myndigheter som er oppført på den ikke-uttøm-

mende listen i NUTS 1 og 2, som nevnt i europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(1), mens «lokale 

myndigheter» omfatter alle myndigheter i de administrative 

enhetene som hører inn under NUTS 3 og mindre admini-

strative enheter, som nevnt i forordning (EF) nr. 1059/2003. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 

26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

Artikkel 3 

Kombinerte innkjøp 

1. Nr. 2 får anvendelse på kombinerte kontrakter hvis 

gjenstand er forskjellige typer innkjøp som alle er omfattet av 

dette direktiv. 

Nr. 3–5 får anvendelse på kombinerte kontrakter hvis gjenstand 

er innkjøp som er omfattet av dette direktiv, og innkjøp som er 

omfattet av andre rettsordener. 

2. Kontrakter hvis gjenstand er to eller flere typer innkjøp 

(bygge- og anleggsarbeider, tjenester eller varer) skal tildeles i 

samsvar med de bestemmelsene som får anvendelse på den 

typen innkjøp som kjennetegner den aktuelle kontraktens 

hovedgjenstand. 

Når det gjelder kombinerte kontrakter som består delvis av 

tjenester i henhold til kapittel I i avdeling III og delvis av andre 

tjenester, eller kombinerte kontrakter som består delvis av 

tjenester og delvis av varer, skal hovedgjenstanden bestemmes i 

samsvar med den av de anslåtte verdiene av henholdsvis 

tjenester eller varer som er høyest. 

3. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 4 anvendelse. 

Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 6 anvendelse. 

Dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av artikkel 

346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får artikkel 16 i dette 

direktiv anvendelse. 

4. Når det gjelder kontrakter hvis gjenstand er innkjøp som 

er omfattet av dette direktiv samt innkjøp som ikke er omfattet 

av dette direktiv, kan offentlige oppdragsgivere velge å tildele 

separate kontrakter for separate deler, eller tildele én enkelt 

kontrakt. Dersom offentlige oppdragsgivere velger å tildele 

separate kontrakter for separate deler, skal beslutningen om 

hvilken rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike 

separate kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den 

berørte separate delen. 

Dersom offentlige oppdragsgivere velger å tildele én enkelt 

kontrakt, skal dette direktiv, med mindre annet er fastsatt i 

artikkel 16, få anvendelse på den derav følgende kombinerte 

kontrakten, uavhengig av verdien på de delene som ellers ville 

ha hørt inn under en annen rettsorden, og uavhengig av hvilken 

rettsorden disse delene ellers ville ha vært underlagt. 

Når det gjelder en kombinert kontrakt som inneholder elemen-

ter fra varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter og tje-

nestekontrakter samt fra konsesjoner, skal den kombinerte 

kontrakten tildeles i samsvar med dette direktiv, forutsatt at den 

anslåtte verdien av den delen av kontrakten som utgjør en 

kontrakt omfattet av dette direktiv, beregnet i samsvar med 

artikkel 5, er lik eller større enn den relevante terskelverdien 

fastsatt i artikkel 4.  
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5. Når det gjelder kontrakter hvis gjenstand er både innkjøp 

som er omfattet av dette direktiv, og innkjøp med sikte på en 

virksomhet som er omfattet av direktiv 2014/25/EU, skal gjel-

dende regler, uten hensyn til nr. 4 i denne artikkel, bestemmes i 

samsvar med artikkel 5 og 6 i direktiv 2014/25/EU. 

6. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, skal gjeldende rettsorden 

bestemmes på grunnlag av den aktuelle kontraktens hovedgjen-

stand. 

Av s n i t t  2  

T e r s ke l v e r d i e r  

Artikkel 4 

Terskelbeløp 

Dette direktiv får anvendelse på innkjøp med en verdi, uten 

merverdiavgift (mva), som anslås å være lik eller større enn 

følgende terskelverdier: 

a)  5 186 000 euro for offentlige bygge- og anleggskontrakter, 

b)  134 000 euro for kontrakter om offentlig varekjøp  

og offentlig tjenesteyting tildelt av sentrale statlige 

myndigheter og prosjektkonkurranser organisert av slike 

myndigheter; når det gjelder kontrakter om offentlig 

varekjøp tildelt av offentlige oppdragsgivere i forsvars-

sektoren, gjelder denne terskelverdien bare kontrakter som 

omhandler produkter som er omfattet av vedlegg III, 

c)  207 000 euro for kontrakter om offentlig varekjøp og 

offentlig tjenesteyting tildelt av ikke-statlige offentlige 

oppdragsgivere og prosjektkonkurranser organisert av slike 

myndigheter; denne terskelverdien skal også gjelde 

kontrakter om offentlig varekjøp tildelt av sentrale statlige 

myndigheter i forsvarssektoren, dersom disse kontraktene 

omhandler produkter som ikke er omfattet av vedlegg III, 

d)  750 000 euro for kontrakter om offentlig tjenesteyting for 

sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting oppført i 

vedlegg XIV. 

Artikkel 5 

Metoder for å beregne anslått verdi av innkjøp 

1. Beregningen av anslått verdi av et innkjøp skal bygge på 

det samlede beløpet som skal betales, uten mva, slik det er 

anslått av den offentlige oppdragsgiveren, herunder alle former 

for opsjoner og eventuelle fornyelser av kontrakten som 

uttrykkelig angitt i innkjøpsdokumentene. 

Dersom den offentlige oppdragsgiveren opererer med premier 

eller betalinger til kandidater eller anbydere, skal den ta hensyn 

til dette ved beregning av innkjøpets anslåtte verdi. 

2. Dersom en offentlig oppdragsgiver består av separate 

driftsenheter, skal det tas hensyn til den samlede anslåtte 

verdien for alle enkeltstående driftsenheter. 

Uten hensyn til første ledd, og dersom en separat driftsenhet er 

selvstendig ansvarlig for sitt innkjøp eller visse kategorier av 

dette, kan verdiene anslås på nivået for den aktuelle enheten. 

3. Metoden som benyttes til å beregne den anslåtte verdien 

av et innkjøp, skal ikke velges med det formål å unnta det fra 

dette direktivs virkeområde. Et innkjøp skal ikke oppdeles i den 

hensikt å hindre at det hører inn under dette direktivs 

virkeområde, med mindre dette er objektivt begrunnet. 

4. Denne anslåtte verdien skal være gyldig på det tidspunktet 

utlysingen av konkurranse sendes, eller dersom utlysing av 

konkurranse ikke kreves, på det tidspunktet da den offentlige 

oppdragsgiveren innleder framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter, for eksempel eventuelt ved å kontakte markeds-

deltakere i forbindelse med innkjøpet. 

5. Når det gjelder rammeavtaler og dynamiske innkjøps-

ordninger, skal verdien det tas hensyn til være den høyeste 

anslåtte verdien, uten mva, av alle planlagte kontrakter i hele 

rammeavtalens eller den dynamiske innkjøpsordningens 

løpetid. 

6. Når det gjelder innovasjonspartnerskap, skal verdien det 

tas hensyn til være den høyeste anslåtte verdien, uten mva, av 

den forsknings- og utviklingsvirksomheten som skal finne sted 

på alle trinn i det planlagte partnerskapet, samt av varene, 

tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som skal utvikles 

og kjøpes ved avslutningen av det planlagte partnerskapet. 

7.  Når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter, 

skal det ved beregning av den anslåtte verdien tas hensyn til 

både kostnaden av bygge- og anleggsarbeidene og den samlede 

anslåtte verdien av de varene og tjenestene som den offentlige 

oppdragsgiveren gjør tilgjengelig for entreprenøren, forutsatt  

at de er nødvendige for å gjennomføre bygge- og anleggs-

arbeidene. 

8.  Dersom et planlagt bygge- og anleggsarbeid eller en 

planlagt tjenesteyting kan føre til at kontrakter blir tildelt 

samtidig, skal det tas hensyn til den anslåtte samlede verdien av 

alle slike delkontrakter. 

Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik eller 

større enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 4, får dette direktiv 

anvendelse på tildelingen av hver delkontrakt. 

9.  Dersom et forslag om innkjøp av lignende varer kan føre 

til at kontrakter blir tildelt i form av separate delkontrakter, skal 

det tas hensyn til den samlede anslåtte verdien av alle slike 

delkontrakter ved anvendelse av artikkel 4 bokstav b) og c).  
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Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik eller 

større enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 4, får dette direktiv 

anvendelse på tildelingen av hver enkeltkontrakt. 

10.  Uten hensyn til nr. 8 og 9 kan offentlige oppdragsgivere 

tildele kontrakter for enkeltstående delkontrakter uten å 

anvende framgangsmåtene fastsatt i henhold til dette direktiv, 

forutsatt at den anslåtte verdien, uten mva, for den berørte 

delkontrakten er mindre enn 80 000 euro når det gjelder varer 

eller tjenester, eller 1 million euro når det gjelder bygge- og 

anleggsarbeid. Imidlertid skal ikke den samlede verdien av 

delkontraktene som er tildelt på denne måten uten å anvende 

dette direktiv, overstige 20 % av den samlede verdien av alle 

delkontraktene som det foreslåtte bygge- og anleggsarbeidet, 

den foreslåtte anskaffelsen av lignende varer eller den foreslåtte 

tjenesteytingen er delt opp i. 

11.  For kontrakter om offentlig varekjøp eller offentlig tje-

nesteyting som er av regelmessig art eller som er ment å 

fornyes innen en bestemt frist, skal beregningen av den anslåtte 

kontraktsverdien baseres på følgende: 

a)  enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende 

kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv 

foregående måneder eller foregående regnskapsår, om 

mulig korrigert for å ta hensyn til endringer i mengde eller 

verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene etter 

den opprinnelige kontrakten, 

b)  eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende 

kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første 

leveransen, eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er 

lengre enn tolv måneder. 

12.  Når det gjelder kontrakter om offentlig varekjøp som 

gjelder leasing, leie eller kjøp på avbetaling av varer, skal 

verdien som benyttes som grunnlag for beregning av anslått 

kontraktsverdi være følgende: 

a)  for tidsbegrensede offentlige kontrakter med en løpetid på 

høyst tolv måneder, den samlede anslåtte verdien for 

kontraktens løpetid eller, dersom kontrakten har en løpetid 

på mer enn tolv måneder, den samlede verdien medregnet 

anslått restverdi, 

b)  for offentlige kontrakter uten tidsbegrensning eller der 

løpetiden ikke kan fastsettes, den månedlige verdien 

multiplisert med 48. 

13.  Når det gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting, skal 

grunnlaget for beregning av den anslåtte kontraktsverdien, der 

dette er hensiktsmessig, være følgende: 

a)  forsikringstjenester: premien som skal betales, og andre 

former for vederlag, 

b)  banktjenester og andre finansielle tjenester: gebyrer, 

provisjoner som skal betales, renter og andre former for 

vederlag, 

c)  prosjekteringskontrakter: gebyrer, provisjoner som skal 

betales, og andre former for vederlag. 

14.  Når det gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting som 

ikke angir en samlet pris, skal den anslåtte kontraktsverdien 

beregnes på følgende grunnlag: 

a)  for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst  

48 måneder: samlet verdi for hele løpetiden, 

b)  for kontrakter uten tidsbegrensning eller med en løpetid på 

mer enn 48 måneder: månedlig verdi multiplisert med 48. 

Artikkel 6 

Revisjon av terskelverdier og listen over sentrale statlige 

myndigheter 

1. Hvert annet år fra 30. juni 2013 skal Kommisjonen 

kontrollere at terskelverdiene fastsatt i artikkel 4 bokstav a), b) 

og c) tilsvarer de terskelverdiene som er fastsatt i WTO-avtalen 

om offentlige innkjøp (GPA), og skal om nødvendig revidere 

dem i samsvar med denne artikkel. 

I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal Kommi-

sjonen beregne verdien av disse terskelverdiene på grunnlag av 

gjennomsnittlig dagskurs for euro, uttrykt i spesielle trekk-

rettigheter (SDR), i et tidsrom på 24 måneder som avsluttes  

31. august umiddelbart før revisjonen med virkning fra 

1. januar. Verdien av de terskelverdiene som revideres på denne 

måten, skal om nødvendig avrundes ned til nærmeste tusen euro 

for å sikre overholdelse av de gjeldende terskelverdiene fastsatt 

i GPA, uttrykt i SDR. 

2. Ved gjennomføring av revisjonen i henhold til nr. 1 i 

denne artikkel, skal Kommisjonen dessuten revidere 

a)  terskelverdien fastsatt i artikkel 13 første ledd bokstav a), 

ved å justere den med den reviderte terskelverdien som får 

anvendelse på offentlige bygge- og anleggskontrakter, 

b)  terskelverdien fastsatt i artikkel 13 første ledd bokstav b), 

ved å justere den med den reviderte terskelverdien som får 

anvendelse på kontrakter om offentlig tjenesteyting tildelt 

av ikke-statlige offentlige oppdragsgivere. 

3. Hvert annet år fra 1. januar 2014 skal Kommisjonen 

bestemme verdiene, i den nasjonale valuta for medlemsstater 

som ikke har euro som valuta, av terskelverdiene som er nevnt i 

artikkel 4 bokstav a), b) og c), revidert i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel. 

Samtidig skal Kommisjonen bestemme verdiene, i den na-

sjonale valuta for medlemsstater som ikke har euro som valuta, 

av terskelverdiene som er nevnt i artikkel 4 bokstav d).  
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I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal be-

stemmelsen av slike verdier baseres på den gjennomsnittlige 

dagskursen for disse valutaene som tilsvarer de gjeldende 

terskelverdiene uttrykt i euro, i et tidsrom på 24 måneder som 

avsluttes 31. august umiddelbart før revisjonen med virkning 

fra 1. januar. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre de reviderte terskel-

verdiene nevnt i nr. 1, de tilsvarende verdiene i de nasjonale 

valutaene nevnt i nr. 3 første ledd, og verdien bestemt i samsvar 

med nr. 3 annet ledd, i Den europeiske unions tidende i 

begynnelsen av november etter revisjonen. 

5. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å tilpasse metodene 

angitt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, til enhver endring i 

metodene fastsatt i GPA, for revisjon av terskelverdiene nevnt i 

artikkel 4 bokstav a), b) og c), og for bestemmelse av de 

tilsvarende verdiene i den nasjonale valuta for medlemsstater 

som ikke har euro som valuta, som nevnt i nr. 3 i denne 

artikkel. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 87 for å revidere terskelverdiene nevnt i 

artikkel 4 bokstav a), b) og c) i henhold til nr. 1 i denne artikkel, 

og for å revidere terskelverdiene nevnt i artikkel 13 første ledd 

bokstav a) og b) i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

6. Dersom det er nødvendig å revidere terskelverdiene nevnt 

i artikkel 4 bokstav a), b) og c) og terskelverdiene nevnt i 

artikkel 13 første ledd bokstav a) og b), og tidsbegrensninger 

hindrer bruk av framgangsmåten fastsatt i artikkel 87 og 

tvingende hasteårsaker derfor gjør det nødvendig, får fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 88 anvendelse på delegerte 

rettsakter vedtatt i henhold til nr. 5 annet ledd i denne artikkel. 

7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å endre vedlegg I, med 

sikte på å kunne oppdatere listen over offentlige oppdragsgivere 

etter meldinger fra medlemsstatene, dersom slike endringer 

viser seg å være nødvendig for å kunne identifisere offentlige 

oppdragsgivere korrekt. 

Av s n i t t  3  

U nnt a k  

Artikkel 7 

Kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester 

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter og 

prosjektkonkurranser som i henhold til direktiv 2014/25/EF 

tildeles av eller organiseres av offentlige oppdragsgivere som 

utøver én eller flere av virksomhetene nevnt i artikkel 8–14 i 

nevnte direktiv, og som tildeles for utøvelse av slik virksomhet, 

på offentlige kontrakter som er unntatt fra nevnte direktivs 

virkeområde i henhold til artikkel 18, 23 og 34 i nevnte 

direktiv, eller, når de tildeles av en offentlig oppdragsgiver som 

yter posttjenester i henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i 

nevnte direktiv, på kontrakter som tildeles for utførelse av 

følgende typer virksomhet: 

a)  verdiøkende tjenester som er knyttet til og i sin helhet ytes 

ved hjelp av elektroniske midler (herunder sikker over-

føring av kodede dokumenter ved hjelp av elektroniske 

midler, adressebehandlingstjenester og overføring av regist-

rert e-post), 

b)  finansielle tjenester omfattet av CPV-kode 66100000-1  

til 66720000-3 og av artikkel 21 bokstav d) i direktiv 

2014/25/EU, herunder særlig postanvisninger og postgiro-

betalinger, 

c)  filatelitjenester eller 

d)  logistikktjenester (tjenester som kombinerer fysisk levering 

og/eller lagring med funksjoner som ikke er posttjenester). 

Artikkel 8 

Særlige unntak på området elektronisk kommunikasjon 

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter og 

prosjektkonkurranser som har som hovedformål å gi offentlige 

oppdragsgivere mulighet til å levere eller drive offentlige 

kommunikasjonsnett eller å levere en eller flere elektroniske 

kommunikasjonstjenester til allmennheten. 

I denne artikkel menes med begrepene «offentlig kommuni-

kasjonsnett» og «elektronisk kommunikasjonstjeneste» det 

samme som i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(1). 

Artikkel 9 

Offentlige kontrakter som tildeles og prosjektkonkurranser 

som organiseres i henhold til internasjonale regler 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 

og prosjektkonkurranser som den offentlige oppdragsgiveren er 

forpliktet til å tildele eller organisere i samsvar med andre 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter enn dem som er 

fastsatt i dette direktiv, og som er innført ved følgende: 

a)  et juridisk virkemiddel som skaper folkerettslige forpliktel-

ser, for eksempel en internasjonal avtale som i samsvar med 

traktatene er inngått mellom en medlemsstat og én eller 

flere tredjestater eller deler av slike, og som omfatter 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester beregnet på 

et prosjekt som de undertegnende partene skal gjennomføre 

eller utnytte i fellesskap, 

b)  en internasjonal organisasjon.  

  

(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). 
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Medlemsstatene skal oversende alle juridiske virkemidler nevnt 

i bokstav a) i første ledd i dette nummer til Kommisjonen, som 

kan rådspørre Den rådgivende komité for offentlige innkjøp 

nevnt i artikkel 89. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 

og prosjektkonkurranser som den offentlige oppdragsgiveren 

tildeler eller organiserer i samsvar med innkjøpsregler fastsatt 

av en internasjonal organisasjon eller internasjonal finans-

institusjon, dersom de berørte offentlige kontraktene og 

prosjektkonkurransene i sin helhet finansieres av denne 

organisasjonen eller institusjonen; når det gjelder offentlige 

kontrakter og prosjektkonkurranser som i stor grad sam-

finansieres av en internasjonal organisasjon eller internasjonal 

finansinstitusjon, skal partene inngå avtale om gjeldende 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. 

3. Artikkel 17 får anvendelse på kontrakter og prosjekt-

konkurranser som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter som 

tildeles eller organiseres i henhold til internasjonale regler. 

Nr. 1 og 2 i denne artikkel får ikke anvendelse på disse 

kontraktene og prosjektkonkurransene. 

Artikkel 10 

Særlige unntak for tjenestekontrakter 

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter om offentlig 

tjenesteyting som gjelder 

a)  anskaffelse eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av 

grunn, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom 

eller tilhørende rettigheter, 

b)  anskaffelse, utvikling, produksjon eller samproduksjon av 

programmateriale som er beregnet på audiovisuelle medie-

tjenester eller radiotjenester, som tildeles av tilbydere av 

audiovisuelle medietjenester eller radiotjenester, eller 

kontrakter om levering av sendetid eller programmer som 

tildeles til tilbydere av audiovisuelle medietjenester eller 

radiotjenester. I denne bokstav menes med begrepene 

«audiovisuelle medietjenester» og «tilbydere av medietje-

nester» det samme som i henholdsvis artikkel 1 nr. 1 

bokstav a) og artikkel 1 nr. 1 bokstav d) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1). Med 

«program» menes det samme som i henhold til artikkel 1 

nr. 1 bokstav b) i nevnte direktiv, men skal også omfatte 

radioprogrammer og materiale til radioprogrammer. Ved 

anvendelse av denne bestemmelse menes dessuten med 

«programmateriale» det samme som «program», 

c)  voldgifts- og meglingstjenester, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 

(direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 

15.4.2010, s. 1). 

d)  enhver av de følgende juridiske tjenestene: 

i) juridisk representasjon av en klient ved en advokat som 

definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 77/249/EØF(2) i 

forbindelse med 

− voldgift eller megling som holdes i en medlemsstat, 

en tredjestat eller for en internasjonal voldgifts- 

eller meglingsinstans, eller 

− rettergang for domstoler eller offentlige 

myndigheter i en medlemsstat eller en tredjestat, 

eller for internasjonale domstoler eller institusjoner, 

ii) juridisk rådgivning som foretas som forberedelse til 

enhver behandling nevnt i punkt i) i denne bokstav, 

eller der det foreligger konkrete indikasjoner og høy 

sannsynlighet for at den saken rådgivningen gjelder, vil 

bli omfattet av slik behandling, forutsatt at rådgiv-

ningen foretas av en advokat som definert i artikkel 1 i 

direktiv 77/249/EØF, 

iii) dokumentsertifiserings- og autentiseringstjenester som 

skal ytes av notarius publicus, 

iv) juridiske tjenester som ytes av forvaltere eller andre 

oppnevnte verger, eller andre juridiske tjenester der 

tjenesteyteren er utpekt av en domstol i den berørte 

medlemsstaten eller er utpekt i henhold til lovgiv-

ningen til å utføre særlige oppgaver under tilsyn av 

slike domstoler, 

v) andre juridiske tjenester som i den berørte medlems-

staten, også midlertidig, er knyttet til utøvelse av 

offentlig myndighet, 

e)  finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, kjøp 

eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle in-

strumenter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(3), sentralbanktjenester og transaksjoner som 

gjennomføres med Det europeiske finansielle stabilise-

ringsfond og Den europeiske stabiliseringsordning, 

f)  lån, uavhengig av om det er i forbindelse med utstedelse, 

salg, kjøp eller overføring av verdipapirer og andre finansi-

elle instrumenter, 

g)  arbeidsavtaler,  

  

(2) Rådsdirektiv 77/249/EØF av 22.mars 1977 med henblikk på å lette 

den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester 

(EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 

om markeder for finansielle instrumenter, om endring av råds-

direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 

93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 
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h)  sivilforsvarstjenester, sivile beredskapstjenester og tjenester 

til forebygging av fare som ytes av ideelle organisasjoner 

eller sammenslutninger, og som omfattes av CPV-kode 

75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 

75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 og 

85143000-3, unntatt ambulansetjenester for transport av 

pasienter, 

i)  offentlig persontransport med jernbane eller tunnelbane, 

j)  tjenester i forbindelse med politiske kampanjer som 

omfattes av CPV-kode 79341400-0, 92111230-3 og 

92111240-6, dersom de tildeles av et politisk parti i 

forbindelse med en valgkamp. 

Artikkel 11 

Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett 

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter om offentlig 

tjenesteyting som tildeles av en offentlig oppdragsgiver til en 

annen offentlig oppdragsgiver eller til en sammenslutning av 

offentlige oppdragsgivere på grunnlag av en enerett som disse 

innehar i henhold til offentliggjorte lover og forskrifter som er 

forenlige med traktaten. 

Artikkel 12 

Offentlige kontrakter mellom enheter i offentlig sektor 

1. En offentlig kontrakt som er tildelt av en offentlig opp-

dragsgiver til en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk 

person, skal falle utenfor dette direktivs virkeområde dersom 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren utøver over den berørte 

juridiske personen en kontroll som tilsvarer den kontrollen 

som den utøver over sine egne avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til den juridiske personen 

som kontrolleres, utføres ved gjennomføring av oppgaver 

den er gitt av den kontrollerende offentlige oppdrags-

giveren eller av andre juridiske personer som kontrolleres 

av denne offentlige oppdragsgiveren, og 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den 

kontrollerte juridiske personen. 

En offentlig oppdragsgiver skal anses å utøve over en juridisk 

person en kontroll som tilsvarer den kontrollen den utøver over 

sine egne avdelinger i henhold til bokstav a) i første ledd, 

dersom den utøver en avgjørende innflytelse på både strategiske 

mål og viktige beslutninger i den kontrollerte juridiske 

personen. Slik kontroll kan også utøves av en annen juridisk 

person, som selv kontrolleres på samme måte av den offentlige 

oppdragsgiveren. 

2. Nr. 1 får også anvendelse dersom en kontrollert juridisk 

person som er en offentlig oppdragsgiver, tildeler en kontrakt til 

sin kontrollerende offentlige oppdragsgiver, eller til en annen 

juridisk person som kontrolleres av den samme offentlige 

oppdragsgiveren, forutsatt at det ikke foreligger noen direkte 

privat kapitalinteresse i den juridiske personen som tildeles den 

offentlige kontrakten, unntatt ikke-kontrollerende og ikke-

blokkerende former for privat kapitalinteresse som kreves av 

nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, som ikke utøver 

noen avgjørende innflytelse på den kontrollerte juridiske 

personen. 

3. En offentlig oppdragsgiver som ikke utøver kontroll over 

en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk person i henhold 

til nr. 1, kan likevel tildele en offentlig kontrakt til denne 

juridiske personen uten anvendelse av dette direktiv, dersom 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren utøver sammen med andre 

offentlige oppdragsgivere en kontroll over denne juridiske 

personen, som tilsvarer den kontrollen som de utøver over 

sine egne avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til denne juridiske personen 

utføres ved gjennomføring av oppgaver den er gitt av de 

kontrollerende offentlige oppdragsgiverne eller av andre 

juridiske personer som kontrolleres av de samme offentlige 

oppdragsgiverne, og 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den 

kontrollerte juridiske personen. 

Med hensyn til første ledd bokstav a) utøver offentlige opp-

dragsgivere felles kontroll over en juridisk person dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) beslutningsorganene i den kontrollerte juridiske personen 

består av representanter for alle deltakende offentlige opp-

dragsgivere. Enkeltstående representanter kan representere 

flere eller alle deltakende offentlige oppdragsgivere, 

ii) disse offentlige oppdragsgiverne er sammen i stand til å 

utøve avgjørende innflytelse på de strategiske målene og 

viktige beslutningene i den kontrollerte juridiske personen, 

og 

iii) den kontrollerte juridiske personen har ingen interesser 

som er i strid med interessene til de kontrollerende 

offentlige oppdragsgiverne.  
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4. En kontrakt som er inngått utelukkende mellom to eller 

flere offentlige oppdragsgivere, skal falle utenfor dette direktivs 

virkeområde dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontrakten oppretter eller gjennomfører et samarbeid 

mellom de deltakende offentlige oppdragsgiverne, med det 

mål å sikre at offentlige tjenester som de skal utføre, ytes 

med sikte på å nå mål de har felles, 

b)  gjennomføringen av dette samarbeidet er utelukkende 

underlagt hensynet til allmennhetens interesse, og 

c)  de deltakende offentlige oppdragsgiverne utfører på det 

åpne markedet mindre enn 20 % av den virksomheten som 

samarbeidet gjelder. 

5. For å kunne bestemme prosentandelen av virksomheten 

nevnt i nr. 1 første ledd bokstav b), nr. 3 første ledd bokstav b) 

og nr. 4 bokstav c), skal det tas hensyn til gjennomsnittlig 

samlet omsetning, eller et hensiktsmessig alternativt virk-

somhetsbasert mål, for eksempel kostnader som er påløpt hos 

den relevante juridiske personen eller offentlige oppdrags-

giveren med hensyn til tjenester, varer eller bygge- og an-

leggsarbeider i de tre foregående årene før kontraktstildelingen. 

Dersom omsetningen eller alternative aktivitetsbaserte mål som 

kostnader, på grunn av datoen da den relevante juridiske 

personen eller offentlige oppdragsgiveren ble opprettet eller 

innledet sin virksomhet, eller på grunn av en omorganisering av 

virksomheten, enten ikke foreligger for de tre foregående årene 

eller ikke lenger er relevant, skal det være tilstrekkelig å vise at 

målet for virksomhet er troverdig, særlig ved hjelp av prognoser 

for virksomheten. 

Av s n i t t  4  

S æ rl ig e  s i t ua s j o ne r  

U n d er a vs n i t t  1  

S u b s i d i er t e  ko n t ra kt e r  o g  f o r s kn i n g s -  o g  

u t v i kl i ng s t je n es t er  

Artikkel 13 

Kontrakter som er subsidiert av offentlige oppdragsgivere 

Dette direktiv får anvendelse på tildeling av følgende kontrak-

ter: 

a)  bygge- og anleggskontrakter som er direkte subsidiert av 

offentlige oppdragsgivere med mer enn 50 %, og som har 

en anslått verdi, uten mva, på minst 5 186 000 euro, dersom 

disse kontraktene omfatter én av følgende typer virk-

somhet: 

i) bygge- og anleggsvirksomhet oppført i vedlegg II, 

ii) byggearbeid for sykehus, idretts-, rekreasjons- og 

fritidsanlegg, skole- og universitetsbygninger og byg-

ninger for administrative formål, 

b)  tjenestekontrakter som er direkte subsidiert av offentlige 

oppdragsgivere med mer enn 50 %, og som har en anslått 

verdi, uten mva, på minst 207 000 euro og er forbundet 

med en bygge- og anleggskontrakt som nevnt i bokstav a). 

De offentlige oppdragsgiverne som yter subsidiene nevnt i 

første ledd bokstav a) og b), skal sikre samsvar med dette 

direktiv dersom de ikke selv tildeler den subsidierte kontrakten, 

eller dersom de tildeler denne kontrakten for og på vegne av 

andre enheter. 

Artikkel 14 

Forsknings- og utviklingstjenester 

Dette direktiv får anvendelse bare på kontrakter om offentlig 

tjenesteyting for forsknings- og utviklingstjenester som omfat-

tes av CPV-kode 73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 

73420000-2 og 73430000-5, forutsatt at begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  utbyttet tilfaller utelukkende den offentlige oppdrags-

giveren for egen bruk ved utøvelse av egen virksomhet, og 

b)  vederlaget for tjenesten som ytes, betales i sin helhet av den 

offentlige oppdragsgiveren. 

U n d er a vs n i t t  2  

I n n kj ø p  so m o mf a t t er  f o rs v a r s -  e l l er  

s i kke r h e t sa s pe kt e r  

Artikkel 15 

Forsvar og sikkerhet 

1. Dette direktiv får anvendelse på tildeling av offentlige 

kontrakter og prosjektkonkurranser som organiseres på 

forsvars- og sikkerhetsområdet, unntatt følgende kontrakter: 

a)  kontrakter som hører inn under virkeområdet for direktiv 

2009/81/EF, 

b)  kontrakter som direktiv 2009/81/EF ikke får anvendelse på 

i henhold til direktivets artikkel 8, 12 og 13. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 

og prosjektkonkurranser som ikke ellers er unntatt i henhold til 

nr. 1, i den grad beskyttelse av en medlemsstats vesentlige 

sikkerhetsinteresser ikke kan sikres ved mindre inngripende 

tiltak, for eksempel ved å pålegge krav med sikte på å beskytte 

den fortrolige arten av de opplysningene som den offentlige 

oppdragsgiveren gjør tilgjengelig i en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter som fastsatt i dette direktiv.  
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Dessuten, og i samsvar med artikkel 346 nr. 1 bokstav a) i 

TEUV, får dette direktiv ikke anvendelse på offentlige kontrak-

ter og prosjektkonkurranser som ikke ellers er unntatt i henhold 

til nr. 1 i denne artikkel, i den grad anvendelsen av dette 

direktiv ville forplikte en medlemsstat til å gi opplysninger som 

den vurderer at det vil være i strid med sine sikkerhetsinteresser 

å offentliggjøre. 

3. Dersom innkjøpet og gjennomføringen av den offentlige 

kontrakten eller prosjektkonkurransen er erklært hemmelig eller 

skal ledsages av særlige sikkerhetstiltak i samsvar med gjel-

dende lover og forskrifter i en medlemsstat, får dette direktiv 

ikke anvendelse forutsatt at medlemsstaten har fastslått at de 

berørte vesentlige interessene ikke kan sikres ved mindre 

inngripende tiltak, for eksempel slike tiltak som er nevnt i nr. 2 

første ledd. 

Artikkel 16 

Kombinerte innkjøp som omfatter forsvars- og 

sikkerhetsaspekter 

1. Når det gjelder kombinerte kontrakter hvis gjenstand er 

innkjøp som er omfattet av dette direktiv samt innkjøp som er 

omfattet av artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får 

denne artikkel anvendelse. 

2. Dersom de forskjellige delene av en bestemt offentlig 

kontrakt objektivt kan skilles fra hverandre, kan offentlige 

oppdragsgivere velge å tildele separate kontrakter for separate 

deler, eller tildele én enkelt kontrakt. 

Dersom offentlige oppdragsgivere velger å tildele separate 

kontrakter for separate deler, skal beslutningen om hvilken 

rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike separate 

kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den berørte 

separate delen. 

Dersom offentlige oppdragsgivere velger å tildele én enkelt 

kontrakt, skal følgende kriterier gjelde for å bestemme hvilken 

rettsorden som får anvendelse: 

a)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV, kan kontrakten tildeles uten 

anvendelse av dette direktiv, forutsatt at tildelingen av én 

enkelt kontrakt er objektivt begrunnet, 

b)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

direktiv 2009/81/EF, kan kontrakten tildeles i samsvar med 

nevnte direktiv, forutsatt at tildelingen av én enkelt kontrakt 

er objektivt begrunnet. Denne bokstav berører ikke 

terskelverdiene og unntakene fastsatt i nevnte direktiv. 

Beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt skal imidlertid 

ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv 

eller direktiv 2009/81/EF. 

3. Nr. 2 tredje ledd bokstav a) får anvendelse på kombinerte 

kontrakter som både bokstav a) og b) i nevnte ledd ellers kunne 

ha fått anvendelse på. 

4. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, kan kontrakten tildeles uten 

å anvende dette direktiv dersom den inneholder elementer som 

artikkel 346 i TEUV får anvendelse på; ellers kan den tildeles i 

samsvar med direktiv 2009/81/EF. 

Artikkel 17 

Offentlige kontrakter og prosjektkonkurranser som 

omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter og som tildeles 

eller organiseres i henhold til internasjonale regler 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 

og prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- og sikkerhets-

aspekter som den offentlige oppdragsgiveren er forpliktet til å 

tildele eller organisere i samsvar med andre framgangsmåter 

ved tildeling av kontrakter enn dem som er fastsatt i dette 

direktiv, og som er innført ved følgende: 

a)  en internasjonal avtale eller ordning, som i samsvar med 

traktatene er inngått mellom en medlemsstat og én eller 

flere tredjestater eller deler av slike, og som omfatter 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester beregnet på 

et prosjekt som de undertegnende partene skal gjennomføre 

eller utnytte i fellesskap, 

b)  en internasjonal avtale eller overenskomst som er inngått 

om troppestasjonering, og som vedrører foretak i en 

medlemsstat eller tredjestat, 

c)  en internasjonal organisasjon. 

Alle avtaler eller overenskomster nevnt i bokstav a) i første 

ledd i dette nummer skal oversendes til Kommisjonen, som kan 

rådspørre Den rådgivende komité for offentlige innkjøp nevnt i 

artikkel 89. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 

og prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- og sik-

kerhetsaspekter og som den offentlige oppdragsgiveren tildeler 

i samsvar med innkjøpsregler fastsatt av en internasjonal 

organisasjon eller internasjonal finansinstitusjon, dersom de 

berørte offentlige kontraktene og prosjektkonkurransene i sin 

helhet finansieres av denne organisasjonen eller institusjonen. 

Når det gjelder offentlige kontrakter og prosjektkonkurranser 

som i stor grad samfinansieres av en internasjonal organisasjon 

eller internasjonal finansinstitusjon, skal partene inngå avtale 

om gjeldende framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. 

KAPITTEL II 

Alminnelige regler 

Artikkel 18 

Prinsipper for innkjøp 

1. Offentlige oppdragsgivere skal behandle markedsdelta-

kere likt og uten forskjellsbehandling, og opptre på en måte 

som gir adgang til innsyn og står i forhold til målet.  
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Utformingen av et innkjøp skal ikke gjøres i den hensikt å 

unngå at det omfattes av dette direktivs virkeområde, eller for å 

begrense konkurransen på kunstig måte. Det skal anses at 

konkurransen begrenses på kunstig måte dersom innkjøpet 

utformes i den hensikt å favorisere eller forfordele visse 

markedsdeltakere. 

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

markedsdeltakere ved gjennomføring av offentlige kontrakter 

oppfyller gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, kollektive 

avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige 

bestemmelser angitt i vedlegg X. 

Artikkel 19 

Markedsdeltakere 

1. Markedsdeltakere som i henhold til lovgivningen i 

medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 

tjenesten, skal ikke avvises bare på grunnlag av at de i henhold 

til lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, må 

være enten en fysisk eller en juridisk person. 

For kontrakter om offentlig tjenesteyting, offentlige bygge- og 

anleggskontrakter og kontrakter om offentlig varekjøp som i 

tillegg omfatter tjenester eller monterings- og installasjons-

arbeid, kan det imidlertid kreves av juridiske personer at de i 

anbudet eller anmodningen om deltakelse oppgir navn og 

relevante faglige kvalifikasjoner for det personalet som skal 

være ansvarlig for å gjennomføre den aktuelle kontrakten. 

2. Grupper av markedsdeltakere, herunder midlertidige 

sammenslutninger, kan delta i framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter. Offentlige oppdragsgivere skal ikke kreve at de har 

en bestemt juridisk form for å kunne innlevere et anbud eller 

anmode om å delta. 

Om nødvendig kan offentlige oppdragsgivere i innkjøpsdo-

kumentene presisere hvordan grupper av markedsdeltakere skal 

oppfylle kravene til økonomisk og finansiell evne eller teknisk 

og faglig dyktighet som nevnt i artikkel 58, forutsatt at dette er 

objektivt berettiget og forholdsmessig. Medlemsstatene kan 

utarbeide standardvilkår for hvordan grupper av markeds-

deltakere skal oppfylle disse kravene. 

Alle vilkår for gjennomføringen av en kontrakt av en slik 

gruppe av markedsdeltakere som er annerledes enn de som 

pålegges individuelle deltakere, skal være objektivt begrunnet 

og skal være forholdsmessige. 

3. Uten hensyn til nr. 2 kan offentlige oppdragsgivere kreve 

av grupper av markedsdeltakere at de antar en bestemt juridisk 

form når de er tildelt kontrakten, i den grad en slik endring er 

nødvendig for å gjennomføre kontrakten på en tilfredsstillende 

måte. 

Artikkel 20 

Reserverte kontrakter 

1. Medlemsstatene kan forbeholde retten til å delta i 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter til vernede bedrifter 

og markedsdeltakere hvis hovedmål er sosial og yrkesmessig 

integrering av personer med nedsatt funksjonsevne eller vans-

keligstilte personer, eller kan fastsette at slike kontrakter skal 

gjennomføres innenfor rammene av programmer for vernede 

arbeidsplasser, forutsatt at minst 30 % av de ansatte på disse 

bedriftene, hos disse markedsdeltakerne eller i disse program-

mene er personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskelig-

stilte personer. 

2. I utlysingen av konkurranse skal det vises til denne 

artikkel. 

Artikkel 21 

Fortrolighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv eller i 

nasjonal rett som den offentlige oppdragsgiveren er underlagt, 

særlig lovgivning vedrørende tilgang til opplysninger, og med 

forbehold for forpliktelsene i forbindelse med offentliggjøring 

av tildelte kontrakter og opplysninger til kandidater og anbyde-

re som angitt i 50 og 55, skal den offentlige oppdragsgiveren 

ikke videreformidle opplysninger den har fått oversendt fra 

markedsdeltakere, og som disse har betegnet som fortrolige, 

herunder, men ikke begrenset til, tekniske og forretnings-

messige hemmeligheter og fortrolige aspekter ved anbud. 

2. Offentlige oppdragsgivere kan pålegge markedsdeltakere 

krav med sikte på å beskytte den fortrolige arten av de opp-

lysningene som de offentlige oppdragsgiverne gjør tilgjengelig i 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. 

Artikkel 22 

Regler for kommunikasjon 

1. Medlemsstatene skal sikre at all kommunikasjon og 

informasjonsutveksling i henhold til dette direktiv, særlig 

elektronisk innlevering, skjer ved hjelp av elektroniske kom-

munikasjonsmidler i samsvar med kravene i denne artikkel. De 

verktøy og det utstyr som skal benyttes ved elektronisk kom-

munikasjon, samt deres tekniske egenskaper, skal være ikke-

diskriminerende, allment tilgjengelige og virke sammen med 

IKT-produkter som er i alminnelig bruk, og skal ikke begrense 

markedsdeltakeres tilgang til framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter. 

Uten hensyn til første ledd skal offentlige oppdragsgivere ikke 

være forpliktet til å kreve at det brukes elektroniske kommuni-

kasjonsmidler i innleveringsprosessen i følgende situasjoner: 

a)  på grunn av innkjøpets særlige art, vil bruken av elektronis-

ke kommunikasjonsmidler kreve bestemte verktøyer, 

bestemt utstyr eller bestemte filformater som ikke er allment 

tilgjengelig eller som støttes av allment tilgjengelige appli-

kasjoner, 

b)  de applikasjonene som støtter filformatene som egner seg 

for beskrivelsen av anbudene, benytter filformater som ikke 

kan behandles av noen andre åpne eller allment tilgjen-

gelige applikasjoner, eller er omfattet av en lisensordning 

og kan ikke gjøres tilgjengelig for nedlasting eller fjernbruk 

av den offentlige oppdragsgiveren,  
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c)  bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler vil kreve 

særlig kontorutstyr som ikke er allment tilgjengelig for 

offentlige oppdragsgivere, 

d)  innkjøpsdokumentene krever innlevering av fysisk 

modeller eller skalamodeller som ikke kan overføres 

elektronisk. 

Når det gjelder kommunikasjon der det ikke brukes elektronis-

ke kommunikasjonsmidler i henhold til annet ledd, skal kom-

munikasjon foregå per post eller annen egnet forsendelsesform, 

eller med en kombinasjon av post eller annen egnet forsendel-

sesform og elektroniske midler. 

Uten hensyn til første ledd i dette nummer er offentlige opp-

dragsgivere ikke forpliktet til å kreve at det brukes elektroniske 

kommunikasjonsmidler i innleveringsprosessen dersom bruken 

av andre kommunikasjonsmidler enn elektroniske kommunika-

sjonsmidler er nødvendig, enten på grunn av brudd på de 

elektroniske kommunikasjonsmidlenes sikkerhet, eller for å 

beskytte opplysninger av særlig følsom art som krever en så 

høy grad av beskyttelse at de ikke kan sikres tilstrekkelig ved 

bruk av elektroniske verktøyer og utstyr som enten er allment 

tilgjengelige for markedsdeltakere eller kan gjøres tilgjengelig 

for dem ved alternative tilgangsmåter i henhold til nr. 5. 

Det påhviler de offentlige oppdragsgiverne som i samsvar med 

annet ledd i dette nummer krever at det brukes andre kom-

munikasjonsmidler enn elektroniske kommunikasjonsmidler i 

innleveringsprosessen, å angi årsakene til dette kravet i den 

individuelle rapporten nevnt i artikkel 84. Eventuelt skal 

offentlige oppdragsgivere i den individuelle rapporten angi 

årsakene til at det anses nødvendig å bruke andre kommuni-

kasjonsmidler enn elektroniske kommunikasjonsmidler i 

henhold til fjerde ledd i dette nummer. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan muntlig kommunikasjon brukes 

når det gjelder annen kommunikasjon enn den som gjelder de 

grunnleggende elementene i en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, forutsatt at innholdet i den muntlige kommuni-

kasjonen dokumenteres i tilstrekkelig grad. I den forbindelse 

omfatter de grunnleggende elementene i en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter innkjøpsdokumentene, anmodninger om 

deltakelse, bekreftelse av interesse og anbud. Særlig skal 

muntlig kommunikasjon med anbydere som kan ha vesentlig 

innvirkning på innholdet i og vurderingen av anbud, dokumen-

teres i tilstrekkelig grad og på hensiktsmessig måte, for 

eksempel skriftlige notater, lydopptak eller sammendrag av de 

viktigste elementene i kommunikasjonen. 

3. I all kommunikasjon og utveksling og lagring av 

opplysninger skal offentlige oppdragsgivere sikre at dataenes 

integritet og fortroligheten i anbudene og anmodningene om 

deltakelse bevares. De skal undersøke innholdet i anbudene og 

anmodningene om deltakelse først når fristen for innlevering av 

disse er utløpt. 

4. Når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter og 

prosjektkonkurranser, kan medlemsstatene kreve at det brukes 

særlige elektroniske verktøyer, for eksempel elektroniske mo-

dellverktøyer for bygningsopplysninger eller lignende. I slike 

tilfeller skal de offentlige oppdragsgiverne tilby alternative til-

gangsmåter, som fastsatt i nr. 5, inntil slike verktøyer blir 

allment tilgjengelige i henhold til nr. 1 første ledd annet 

punktum. 

5. Offentlige oppdragsgivere kan om nødvendig kreve bruk 

av verktøyer og utstyr som ikke er allment tilgjengelig, forutsatt 

at de offentlige oppdragsgiverne tilbyr alternative til-

gangsmåter. 

Offentlige oppdragsgivere skal anses å tilby egnede alternative 

tilgangsmåter i følgende situasjoner, dersom de 

a)  tilbyr ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt med 

elektroniske midler til disse verktøyene og dette utstyret fra 

den datoen kunngjøringen offentliggjøres i samsvar med 

vedlegg VIII, eller fra den datoen da innbydelsen til å 

bekrefte interesse er sendt. Teksten i kunngjøringen eller 

innbydelsen til å bekrefte interesse skal angi internett-

adressen der disse verktøyene og dette utstyret er 

tilgjengelig, 

b)  sikrer at anbydere som ikke har tilgang til de berørte 

verktøyene og det berørte utstyret, eller ikke har mulighet 

til å skaffe dette innen de relevante fristene, forutsatt at 

mangelen på tilgang ikke kan tilskrives den berørte 

anbyderen, kan få tilgang til framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter ved hjelp av provisoriske anordninger som 

gjøres tilgjengelig vederlagsfritt på nettet, eller 

c)  støtter en alternativ kanal for elektronisk innlevering av 

anbud. 

6. I tillegg til kravene angitt i vedlegg IV får følgende regler 

anvendelse på verktøy og utstyr for elektronisk overføring og 

mottak av anbud og for elektronisk mottak av anmodninger om 

deltakelse: 

a)  opplysninger vedrørende spesifikasjoner for elektronisk 

innlevering av anbud og anmodninger om deltakelse, 

herunder kryptering og tidsstempling, skal være til-

gjengelige for berørte parter, 

b)  medlemstatene, eller offentlige oppdragsgivere som handler 

innenfor en allmenn ramme etablert av den berørte med-

lemsstaten, skal angi hvilket sikkerhetsnivå som kreves for 

de elektroniske kommunikasjonsmidlene på de forskjellige 

trinnene i den angitte framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter; dette nivået skal stå i forhold til risikoen,  
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c)  dersom medlemsstatene, eller offentlige oppdragsgivere 

som handler innenfor en allmenn ramme etablert av den 

berørte medlemsstaten, konkluderer at risikonivået, vurdert 

i henhold til bokstav b) i dette nummer, er slik at det  

kreves avanserte elektroniske signaturer som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF(1), skal 

offentlige oppdragsgivere godta avanserte elektroniske 

signaturer som støttes av et kvalifisert sertifikat, idet det tas 

hensyn til hvorvidt disse sertifikatene er utstedt av en yter 

av sertifiseringstjenester, som er oppført på en pålitelighets-

liste fastsatt ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF(2), 

opprettet med eller uten et sikkert signaturframstillings-

system, med forbehold for at følgende vilkår er oppfylt: 

i) de offentlige oppdragsgiverne skal fastsette det på-

krevde formatet for avanserte signaturer på grunnlag  

av formater fastsatt ved kommisjonsbeslutning 

2011/130/EU(3) og skal iverksette nødvendige tiltak for 

å kunne behandle disse formatene teknisk; dersom det 

benyttes et annet format for elektroniske signaturer, skal 

den elektroniske signaturen eller den elektroniske kon-

volutten inneholde opplysninger om eksisterende vali-

deringsmuligheter, som skal være medlemsstatenes 

ansvar. Valideringsmuligheten skal gjøre det mulig for 

den offentlige oppdragsgiveren å kunne validere på 

nettet, vederlagsfritt og på en måte som er forståelig for 

personer som har et annet morsmål, mottatte elektronis-

ke signaturer som en avansert elektronisk signatur som 

støttes av et kvalifisert sertifikat. 

 Medlemsstatene skal gi opplysninger om yteren av 

valideringstjenester til Kommisjonen, som skal gjøre 

opplysninger mottatt fra medlemsstatene tilgjengelig for 

allmennheten på internett, 

ii) dersom et anbud undertegnes med støtte av et kvalifisert 

sertifikat som er oppført på en pålitelighetsliste, skal de 

offentlige oppdragsgiverne ikke anvende ytterligere 

krav som kan hindre at anbydere bruker disse signa-

turene. 

Når det gjelder dokumenter som brukes i forbindelse med en 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter som undertegnes av 

en vedkommende myndighet i en medlemsstat, eller av en 

annen utstedende enhet, kan vedkommende utstedende 

myndighet eller enhet fastsette det påkrevde formatet for 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av  

13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske 

signaturer (EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 16. oktober 2009 om fast-

settelse av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske fram-

gangsmåter ved hjelp av «felles kontaktpunkter» i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det 

indre marked (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 om 

fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene  

av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende 

myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF om tjenester i det indre marked (EUT L 53 av 

26.2.2011, s. 66). 

avanserte signaturer i samsvar med kravene angitt i artikkel 1 

nr. 2 i beslutning 2011/130/EU. De skal iverksette nødvendige 

tiltak for å kunne behandle dette formatet teknisk, ved å ta  

med de opplysningene som kreves for å kunne behandle 

signaturen i det berørte dokumentet. Slike dokumenter skal i 

den elektroniske signaturen eller den elektroniske konvolutten 

inneholde opplysninger om eksisterende valideringsmuligheter 

som gjør det mulig å validere den mottatte elektroniske 

signaturen på nettet, vederlagsfritt og på en måte som er 

forståelig for personer som har et annet morsmål. 

7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å endre de tekniske 

opplysningene og egenskapene som er angitt i vedlegg IV, for å 

ta hensyn til den tekniske utvikling. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 87 for å endre listen fastsatt i nr. 1 annet 

ledd bokstav a)–d) i denne artikkel dersom den teknologiske 

utviklingen gjør det uhensiktsmessig med fortsatte unntak fra 

bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler eller, i unntaks-

tilfeller, dersom det skal fastsettes nye unntak på grunn av den 

teknologiske utviklingen. 

For å sikre samvirkingsevnen til forskjellige tekniske formater 

samt for prosesser og meldingsstandarder, særlig på tvers av 

landegrensene, skal Kommisjonen gis myndighet til å tilpasse 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å fastsette 

obligatorisk bruk av slike spesifikke standarder, særlig når det 

gjelder bruk av elektronisk innlevering, elektroniske kataloger 

og midler for elektronisk autentisering, men bare dersom de 

tekniske standardene er grundig prøvd og deres praktiske 

nytteverdi er dokumentert. Før Kommisjonen gjør bruk av en 

ny teknisk standard obligatorisk, skal den også nøye vurdere 

hvilke kostnader dette kan medføre, særlig når det gjelder 

tilpasninger til eksisterende e-innkjøpsløsninger, herunder 

infrastruktur, prosesser eller programvare. 

Artikkel 23 

Nomenklaturer 

1. Alle henvisninger til nomenklaturer i forbindelse med 

offentlige innkjøp skal gjøres ved å bruke den felles klassifi-

kasjon for offentlige innkjøp (CPV), vedtatt ved forordning 

(EF) nr. 2195/2002. 

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å tilpasse CPV-kodene 

nevnt i dette direktiv, når det er nødvendig at endringer i CPV-

nomenklaturen gjenspeiles i dette direktiv, og de ikke innebærer 

noen endring av dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 24 

Interessekonflikter 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere treffer 

hensiktsmessige tiltak for effektivt å forebygge, identifisere og 

avhjelpe interessekonflikter som oppstår ved utførelsen av 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, for å unngå 

konkurransevridning og sikre likebehandling for alle 

markedsdeltakere.  
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Begrepet interessekonflikter skal minst omfatte enhver 

situasjon der ansatte hos den offentlige oppdragsgiveren eller 

hos en yter av innkjøpstjenester som handler på vegne av den 

offentlige oppdragsgiveren som deltar i gjennomføringen av 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, eller som kan 

påvirke utfallet av denne framgangsmåten, direkte eller 

indirekte har en finansiell, økonomisk eller annen personlig 

interesse som kan oppfattes å sette deres upartiskhet eller 

uavhengighet i forbindelse med framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter i fare. 

AVDELING II 

REGLER FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER 

KAPITTEL I 

Framgangsmåter 

Artikkel 25 

Vilkår i tilknytning til GPA og andre internasjonale avtaler 

I den grad de er omfattet av vedlegg 1, 2, 4 og 5 og de generelle 

merknadene til Den europeiske unions tillegg I til GPA, samt 

av andre relevante internasjonale avtaler som Unionen er 

bundet av, skal offentlige oppdragsgivere gi bygge- og an-

leggsarbeider, varer, tjenester og markedsdeltakere hos de som 

har underskrevet disse avtalene, en behandling som ikke er 

mindre gunstig enn den som gis bygge- og anleggsarbeider, 

varer, tjenester og markedsdeltakere i Unionen. 

Artikkel 26 

Valg av framgangsmåter 

1. Når offentlige oppdragsgivere tildeler offentlige kontrak-

ter, skal de anvende de nasjonale framgangsmåtene som er 

tilpasset for å være i samsvar med dette direktiv, forutsatt at, 

med forbehold for artikkel 32, en utlysing av konkurranse er 

offentliggjort i samsvar med dette direktiv. 

2. Medlemsstatene skal fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan anvende åpne eller begrensede anbudskonkurranser i 

samsvar med dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan anvende innovasjonspartnerskap i samsvar med dette 

direktiv. 

4. Medlemsstatene skal fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan anvende en konkurranseframgangsmåte med forhandling 

eller konkurransedialog i følgende situasjoner: 

a)  når det gjelder bygge- og anleggsarbeider, varer eller tje-

nester som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: 

i) de offentlige oppdragsgivernes behov kan ikke oppfyl-

les uten å tilpasse løsninger som allerede finnes, 

ii) de omfatter prosjektering eller nyskapende løsninger, 

iii) kontrakten kan ikke tildeles uten forutgående forhand-

ling på grunn av særlige omstendigheter med hensyn til 

dens art, kompleksitet eller rettslige og økonomiske 

forhold, eller på grunn av risikoen i forbindelse med 

disse, 

iv) de tekniske spesifikasjonene kan ikke fastsettes med 

tilstrekkelig presisjon av den offentlige oppdrags-

giveren med henvisning til en standard, europeiske 

tekniske vurderinger, en felles teknisk spesifikasjon 

eller teknisk henvisning i henhold til nr. 2–5 i  

vedlegg VII, 

b)  når det gjelder bygge- og anleggsarbeider, varer eller tje-

nester der det etter en åpen eller begrenset anbudskon-

kurranse bare innleveres uregelmessige eller uakseptable 

anbud. I slike tilfeller skal offentlige oppdragsgivere ikke 

være forpliktet til å offentliggjøre en kunngjøring av 

konkurranse dersom de i framgangsmåten omfatter alle, og 

utelukkende, de anbyderne som oppfyller kriteriene i 

artikkel 57–64, og som i den forutgående åpne eller 

begrensede anbudskonkurransen har innlevert anbud i 

samsvar med de formelle kravene i framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter. 

 Særlig skal anbud som ikke er i samsvar med innkjøps-

dokumentene, som ble mottatt etter fristen, der det 

foreligger bevis for ulovlig samordning eller korrupsjon, 

eller som av den offentlige oppdragsgiveren er konstatert å 

være unormalt lavt, anses som uregelmessige. Særlig skal 

anbud som er innlevert av anbydere som ikke har de 

kvalifikasjonene som kreves, og anbud hvis pris overstiger 

den offentlige oppdragsgiverens budsjett, som bestemt og 

dokumentert før framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter ble innledet, anses som uakseptable. 

5. Utlysingen av konkurranse skal foretas ved hjelp av en 

kunngjøring av konkurranse i samsvar med artikkel 49. 

Dersom kontrakten tildeles ved en begrenset anbudskonkurranse 

eller konkurranseframgangsmåte med forhandling, kan medlems-

statene fastsette, uten hensyn til første ledd i dette nummer, at 

ikke-statlige offentlige oppdragsgivere eller bestemte kategorier 

av disse, kan foreta utlysingen av konkurranse ved hjelp av en 

veiledende kunngjøring i samsvar med artikkel 48 nr. 2. 

Dersom utlysingen av konkurranse foretas ved hjelp av en 

veiledende kunngjøring i samsvar med artikkel 48 nr. 2, skal 

markedsdeltakere som har uttrykt sin interesse etter 

offentliggjøringen av den veiledende kunngjøringen, innbys til 

å bekrefte sin interesse skriftlig gjennom en innbydelse til å 

bekrefte interesse i samsvar med artikkel 54. 

6. I de særlige tilfellene og under de særlige om-

stendighetene som er uttrykkelig nevnt i artikkel 32, kan med-

lemsstatene fastsette at offentlige oppdragsgivere kan anvende 

en framgangsmåte med forhandling uten forhåndskunngjøring 

av en utlysing av konkurranse. Medlemsstatene skal ikke tillate 

anvendelse av denne framgangsmåten i noen andre tilfeller enn 

de som er nevnt i artikkel 32. 

Artikkel 27 

Åpen anbudskonkurranse 

1. I åpne anbudskonkurranser kan alle interesserte markeds-

deltakere innlevere et anbud etter en utlysing av konkurranse.  
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Fristen for mottak av anbud skal være minst 35 dager fra den 

datoen da kunngjøringen av konkurranse ble sendt. 

Anbudet skal ledsages av de opplysningene om kvalitativ 

utvelging som den offentlige oppdragsgiveren ber om. 

2. Når offentlige oppdragsgivere har offentliggjort en vei-

ledende kunngjøring som ikke i seg selv ble brukt som inn-

bydelse til konkurranse, kan minstefristen for mottak av anbud, 

som fastsatt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, forkortes til 

15 dager, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplys-

ningene som kreves for kunngjøringen av konkurranse i 

vedlegg V del B avsnitt I, i den grad disse opplysningene 

var tilgjengelige på det tidspunktet den veiledende kunn-

gjøringen ble offentliggjort, 

b)  den veiledende kunngjøringen ble sendt til offentliggjøring 

mellom 35 dager og 12 måneder før datoen da kunngjø-

ringen av konkurranse ble sendt. 

3. Dersom en hastesituasjon som er behørig begrunnet av 

den offentlige oppdragsgiveren, gjør det praktisk umulig å 

overholde fristene fastsatt i nr. 1 annet ledd, kan den fastsette en 

frist på minst 15 dager fra den datoen da kunngjøringen av 

konkurranse ble sendt. 

4. Den offentlige oppdragsgiveren kan redusere fristen for 

mottak av anbud fastsatt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel med 

fem dager, dersom den godtar at anbud kan innleveres med 

elektroniske midler i samsvar med artikkel 22 nr. 1 første ledd 

og artikkel 22 nr. 5 og 6. 

Artikkel 28 

Begrenset anbudskonkurranse 

1. I begrensede anbudskonkurranser kan markedsdeltakere 

innlevere en anmodning om deltakelse etter en utlysing av 

konkurranse som inneholder opplysningene nevnt i vedlegg V 

del B eller C, etter hva som er relevant, ved å gi de opplys-

ningene om kvalitativ utvelging som den offentlige oppdrags-

giveren ber om. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal være 

minst 30 dager fra den datoen da kunngjøringen av konkurranse 

eller, dersom en veiledende kunngjøring benyttes til utlysing av 

konkurranse, innbydelsen til å bekrefte interesse ble sendt. 

2. Bare de markedsdeltakerne som er innbudt til å gjøre det 

av den offentlige oppdragsgiveren etter dens vurdering av de 

opplysningene som er gitt, kan innlevere anbud. Offentlige 

oppdragsgivere kan begrense antall egnede kandidater som skal 

innbys til å delta i framgangsmåten, i samsvar med artikkel 65. 

Fristen for mottak av anbud skal være minst 30 dager fra den 

datoen da anbudsinnbydelsen ble sendt. 

3. Når offentlige oppdragsgivere har offentliggjort en vei-

ledende kunngjøring som ikke i seg selv ble brukt til utlysing 

av konkurranse, kan minstefristen for mottak av anbud, som 

fastsatt i nr. 2 annet ledd i denne artikkel, forkortes til ti dager, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplys-

ningene som kreves i vedlegg V del B avsnitt I, i den grad 

disse opplysningene var tilgjengelige på det tidspunktet den 

veiledende kunngjøringen ble offentliggjort, 

b)  den veiledende kunngjøringen ble sendt til offentliggjøring 

mellom 35 dager og 12 måneder før datoen da kunn-

gjøringen av konkurranse ble sendt. 

4. Medlemsstatene kan fastsette at alle eller bestemte 

kategorier av ikke-statlige offentlige oppdragsgivere kan fast-

sette fristen for mottak av anbud etter felles avtale mellom den 

offentlige oppdragsgiveren og de utvalgte kandidatene, forutsatt 

at alle de utvalgte kandidatene har like lang tid til å forberede 

og innlevere sine anbud. I mangel av slik avtale om fristen for 

mottak av anbud, skal fristen være minst ti dager fra den datoen 

da anbudsinnbydelsen ble sendt. 

5. Fristen for mottak av anbud fastsatt i nr. 2 i denne artikkel 

kan reduseres med fem dager dersom den offentlige oppdrags-

giveren godtar at anbud kan innleveres med elektroniske midler 

i samsvar med artikkel 22 nr. 1, 5 og 6. 

6. Dersom en hastesituasjon som er behørig begrunnet av de 

offentlige oppdragsgiverne, gjør det praktisk umulig å over-

holde fristene fastsatt i denne artikkel, kan de fastsette 

a)  en frist for mottak av anmodninger om deltakelse, som ikke 

skal være kortere enn 15 dager fra den datoen da 

kunngjøringen av konkurranse ble sendt, 

b)  en frist for mottak av anbud, som ikke skal være kortere 

enn ti dager fra den datoen da anbudsinnbydelsen ble sendt. 

Artikkel 29 

Konkurranseframgangsmåte med forhandling 

1. I konkurranseframgangsmåter med forhandling kan 

markedsdeltakere innlevere en anmodning om deltakelse etter 

en utlysing av konkurranse som inneholder opplysningene 

nevnt i vedlegg V del B eller C, ved å gi de opplysningene om 

kvalitativ utvelging som den offentlige oppdragsgiveren ber 

om. 

I innkjøpsdokumentene skal offentlige oppdragsgivere definere 

innkjøpets gjenstand ved å gi en beskrivelse av sine behov og 

de egenskapene som kreves for de varene, bygge- og anleggs-

arbeidene eller tjenestene som skal kjøpes, og angi kriteriene 

for tildeling av kontrakt. De skal også angi hvilke elementer i 

beskrivelsen som definerer minstekravene som alle anbydere 

skal oppfylle.  
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De opplysningene som gis, skal være tilstrekkelig presise til at 

markedsdeltakere klarer å identifisere innkjøpets art og omfang, 

og kan beslutte om de skal be om å få delta i framgangsmåten. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal være 

minst 30 dager fra den datoen da kunngjøringen av konkurranse 

eller, dersom en veiledende kunngjøring benyttes til utlysing av 

konkurranse, innbydelsen til å bekrefte interesse ble sendt. 

Fristen for mottak av innledende anbud skal være minst 

30 dager fra den datoen da innbydelsen ble sendt. Artikkel 28 

nr. 3–6 får anvendelse. 

2. Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av den 

offentlige oppdragsgiveren etter dens vurdering av de opplys-

ningene som er gitt, kan innlevere et innledende anbud som skal 

legges til grunn for etterfølgende forhandlinger. Offentlige 

oppdragsgivere kan begrense antall egnede kandidater som skal 

innbys til å delta i framgangsmåten, i samsvar med artikkel 65. 

3. Med mindre annet er fastsatt i nr. 4, skal offentlige opp-

dragsgivere forhandle med anbydere om det innledende og alle 

etterfølgende anbud som innleveres av dem, bortsett fra de 

endelige anbudene i henhold til nr. 7, for å forbedre innholdet i 

dem. 

Minstekravene og tildelingskriteriene er ikke gjenstand for 

forhandlinger. 

4. Offentlige oppdragsgivere kan tildele kontrakter på 

grunnlag av de innledende anbudene uten forhandling dersom 

de i kunngjøringen av konkurransen eller innbydelsen til å 

bekrefte interesse har angitt at de forbeholder seg muligheten til 

dette. 

5. Under forhandlingene skal de offentlige oppdragsgiverne 

sikre at alle anbydere behandles likt. For dette formål skal de 

ikke gi opplysninger på en måte som innebærer forskjells-

behandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel i forhold 

til andre. De skal skriftlig underrette alle anbydere hvis anbud 

ikke er avvist i henhold til nr. 6, om eventuelle endringer i de 

tekniske spesifikasjonene eller andre innkjøpsdokumenter, 

bortsett fra dem som fastsetter minstekravene. Etter slike 

endringer skal de offentlige oppdragsgiverne gi anbyderne nok 

tid til eventuelt å endre sine anbud og innlevere endrede anbud. 

I samsvar med artikkel 21 skal offentlige oppdragsgivere ikke 

avsløre overfor de andre deltakerne fortrolig informasjon som 

de har fått av en kandidat eller en anbyder som deltar i for-

handlingene, uten dennes samtykke. Et slikt samtykke skal ikke 

ha form av et generelt avkall på rettigheter, men skal gis med 

henvisning til påtenkt meddelelse av visse opplysninger. 

6. Konkurranseframgangsmåter med forhandling kan foregå 

i flere faser for å redusere antallet anbud som det skal forhand-

les om, ved å anvende tildelingskriteriene angitt i kunngjø-

ringen av konkurranse, innbydelsen til å bekrefte interesse eller 

i et annet innkjøpsdokument. I kunngjøringen av konkurranse, 

innbydelsen til å bekrefte interesse eller i et annet innkjøps-

dokument skal den offentlige oppdragsgiveren angi hvorvidt 

den vil benytte denne muligheten. 

7.  Dersom den offentlige oppdragsgiveren har til hensikt å 

avslutte forhandlingene, skal den underrette de resterende 

anbyderne og fastsette en felles frist for innlevering av 

eventuelle nye eller reviderte anbud. Den skal kontrollere at de 

endelige anbudene oppfyller minstekravene og er i samsvar 

med artikkel 56 nr. 1, vurdere de endelige anbudene på 

grunnlag av tildelingskriteriene og tildele kontrakten i samsvar 

med artikkel 66–69. 

Artikkel 30 

Konkurransedialog 

1. I en konkurransedialog kan markedsdeltakere innlevere en 

anmodning om deltakelse etter en kunngjøring av konkurranse 

ved å gi de opplysningene om kvalitativ utvelging som den 

offentlige oppdragsgiveren ber om. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal være 

minst 30 dager fra den datoen da kunngjøringen av konkurranse 

ble sendt. 

Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av den offentlige 

oppdragsgiveren etter dens vurdering av de opplysningene som 

er gitt, kan delta i dialogen. Offentlige oppdragsgivere kan 

begrense antall egnede kandidater som skal innbys til å delta i 

framgangsmåten, i samsvar med artikkel 65. Kontrakten skal 

bare tildeles på grunnlag av tildelingskriteriet beste forhold 

mellom pris og kvalitet i samsvar med artikkel 67 nr. 2. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal angi sine behov og krav i 

kunngjøringen av konkurranse, og de skal definere disse 

behovene og kravene i den samme kunngjøringen og/eller i et 

beskrivende dokument. Samtidig og i de samme dokumentene 

skal de også angi og definere de valgte tildelingskriteriene og 

angi en veiledende tidsramme. 

3. Offentlige oppdragsgivere skal innlede en dialog med de 

deltakerne som er utvalgt i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i artikkel 44–66, der målsettingen skal være å 

identifisere og definere de midlene som er best egnet til å 

oppfylle deres behov. De kan diskutere alle aspekter ved 

innkjøpet med de utvalgte deltakerne i løpet av denne dialogen. 

Offentlige oppdragsgivere skal sikre at alle deltakere behandles 

likt mens dialogen pågår. For dette formål skal de ikke gi 

opplysninger på en måte som innebærer forskjellsbehandling, 

og som kan gi enkelte deltakere en fordel i forhold til andre.  
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I samsvar med artikkel 21 skal offentlige oppdragsgivere ikke 

avsløre overfor de andre deltakerne foreslåtte løsninger eller 

annen fortrolig informasjon som de har fått av en kandidat eller 

en anbyder som deltar i dialogen, uten dennes samtykke. Et 

slikt samtykke skal ikke ha form av et generelt avkall på 

rettigheter, men skal gis med henvisning til påtenkt meddelelse 

av visse opplysninger. 

4. Konkurransedialog kan foregå i flere faser for å redusere 

antallet løsninger som skal diskuteres i løpet av dialogen, ved å 

anvende tildelingskriteriene fastsatt i kunngjøringen av kon-

kurranse eller i det beskrivende dokumentet. I kunngjøringen  

av konkurranse eller det beskrivende dokumentet skal den 

offentlige oppdragsgiveren angi hvorvidt den vil benytte denne 

muligheten. 

5. Den offentlige oppdragsgiveren skal fortsette dialogen til 

den kan identifisere den eller de løsningene som kan oppfylle 

dens behov. 

6. Etter å ha erklært at dialogen er avsluttet og underrettet de 

resterende deltakerne om dette, skal offentlige oppdragsgivere 

anmode hver av dem om å innlevere sine endelige anbud på 

grunnlag av den eller de løsningene som er lagt fram og 

spesifisert i løpet av dialogen. Disse anbudene skal inneholde 

alle de elementene som er påkrevd og nødvendige for å 

gjennomføre prosjektet. 

Disse anbudene kan presiseres, spesifiseres og forbedres på den 

offentlige oppdragsgivers anmodning. Slike presiseringer, 

spesifiseringer, forbedringer eller tilleggsopplysninger kan 

imidlertid ikke innebære endringer av de grunnleggende 

aspektene ved anbudet eller det offentlige innkjøpet, herunder 

behovene og kravene angitt i kunngjøringen av konkurranse 

eller i det beskrivende dokumentet, dersom endringer i disse 

aspektene, behovene og kravene vil kunne være konkurranse-

vridende eller føre til forskjellsbehandling. 

7.  Offentlige oppdragsgivere skal vurdere de mottatte anbu-

dene på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i kunngjøringen 

av konkurranse eller i det beskrivende dokumentet. 

På den offentlige oppdragsgiverens anmodning kan forhand-

linger med den anbyderen som blir identifisert som den som har 

innlevert anbudet med det beste forholdet mellom pris og 

kvalitet i samsvar med artikkel 67, føres for å bekrefte 

økonomiske forpliktelser eller andre vilkår i anbudet ved å 

ferdigforhandle kontraktsvilkårene, forutsatt at dette ikke fører 

til noen vesentlig endring av vesentlige aspekter ved anbudet 

eller det offentlige innkjøpet, herunder behovene og kravene 

angitt i kunngjøringen av konkurranse eller i det beskrivende 

dokumentet, og heller ikke medfører noen risiko for kon-

kurransevridning eller forskjellsbehandling. 

8.  Offentlige oppdragsgivere kan fastsette premier eller 

betalinger til deltakerne i dialogen. 

Artikkel 31 

Innovasjonspartnerskap 

1. I innovasjonspartnerskap kan markedsdeltakere innlevere 

en anmodning om deltakelse etter en kunngjøring av 

konkurranse ved å gi de opplysningene om kvalitativ utvelging 

som den offentlige oppdragsgiveren ber om. 

I innkjøpsdokumentene skal den offentlige oppdragsgiveren 

definere behovene for et nyskapende produkt, en nyskapende 

tjeneste eller nyskapende bygge- og anleggsarbeider som ikke 

kan oppfylles ved å kjøpe produkter, tjenester eller bygge- og 

anleggsarbeider som allerede finnes på markedet. Den skal også 

angi hvilke elementer i denne beskrivelsen som definerer 

minstekravene som alle anbydere skal oppfylle. De opplys-

ningene som gis, skal være tilstrekkelig presise til at 

markedsdeltakere klarer å identifisere den påkrevde løsningens 

art og omfang, og kan beslutte om de skal be om å få delta i 

framgangsmåten. 

Den offentlige oppdragsgiveren kan beslutte å opprette et 

innovasjonspartnerskap med en eller flere partnere som driver 

separat forskning og utvikling. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal være 

minst 30 dager fra den datoen da kunngjøringen av konkurranse 

sendes. Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av den 

offentlige oppdragsgiveren etter dens vurdering av de opplys-

ningene som er gitt, kan delta i framgangsmåten. Offentlige 

oppdragsgivere kan begrense antall egnede kandidater som skal 

innbys til å delta i framgangsmåten, i samsvar med artikkel 65. 

Kontraktene skal bare tildeles på grunnlag av tildelingskriteriet 

beste forhold mellom pris og kvalitet i samsvar med artikkel 67. 

2. Innovasjonspartnerskapet skal ta sikte på utvikling av et 

nyskapende produkt, en nyskapende tjeneste eller nyskapende 

bygge- og anleggsarbeider og det etterfølgende innkjøpet av de 

varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene, forutsatt at 

de tilsvarer de ytelsesnivåene og den høyeste kostnaden som er 

avtalt mellom de offentlige oppdragsgiverne og deltakerne. 

Innovasjonspartnerskapet skal struktureres i flere etterfølgende 

faser i henhold til rekkefølgen i forsknings- og innovasjons-

prosessen, som kan omfatte framstillingen av produktene, 

tjenesteytingen eller gjennomføringen av bygge- og an-

leggsarbeidene. Innovasjonspartnerskapet skal fastsette mel-

lomliggende mål som skal nås av partnerne, og skal sørge for 

betaling av godtgjørelsen i passende rater. 

På bakgrunn av disse målene kan den offentlige oppdrags-

giveren etter hver fase beslutte å avslutte innovasjonspartner-

skapet, eller når det gjelder et innovasjonspartnerskap med flere 

partnere, å redusere antall partnere ved å heve enkeltkontrakter, 

forutsatt at den offentlige oppdragsgiveren har angitt disse 

mulighetene i innkjøpsdokumentene og vilkårene for å bruke 

dem. 

3. Med mindre annet er fastsatt i denne artikkel, skal 

offentlige oppdragsgivere forhandle med anbydere om det 

innledende og alle etterfølgende anbud som innleveres av dem, 

bortsett fra det endelige anbudet, for å forbedre innholdet i dem. 

Minstekravene og tildelingskriteriene er ikke gjenstand for 

forhandlinger.  
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4. Under forhandlingene skal de offentlige oppdragsgiverne 

sikre at alle anbydere behandles likt. For dette formål skal de 

ikke gi opplysninger på en måte som innebærer forskjells-

behandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel i forhold 

til andre. De skal skriftlig underrette alle anbydere hvis anbud 

ikke er avvist i henhold til nr. 5, om eventuelle endringer i de 

tekniske spesifikasjonene eller andre innkjøpsdokumenter, 

bortsett fra dem som fastsetter minstekravene. Etter disse 

endringene skal de offentlige oppdragsgiverne gi anbyderne 

nok tid til eventuelt å endre sine anbud og innlevere endrede 

anbud. 

I samsvar med artikkel 21 skal offentlige oppdragsgivere ikke 

avsløre overfor de andre deltakerne fortrolig informasjon som 

de har fått av en kandidat eller en anbyder som deltar i 

forhandlingene, uten dennes samtykke. Et slikt samtykke skal 

ikke ha form av et generelt avkall på rettigheter, men skal gis 

med henvisning til påtenkt meddelelse av visse opplysninger. 

5. Forhandlinger i løpet av framgangsmåter med innova-

sjonspartnerskap kan foregå i flere faser for å redusere antallet 

anbud som det skal forhandles om, ved å anvende tildelings-

kriteriene angitt i kunngjøringen av konkurranse, i innbydelsen 

til å bekrefte interesse eller i innkjøpsdokumentene. I kunngjø-

ringen av konkurranse, innbydelsen til å bekrefte interesse eller 

i innkjøpsdokumentene skal den offentlige oppdragsgiveren 

angi hvorvidt den vil benytte denne muligheten. 

6. Ved utvelging av kandidater skal offentlige oppdrags-

givere særlig anvende kriterier som gjelder kandidatenes 

kapasitet innenfor forskning og utvikling og til å utvikle og 

gjennomføre nyskapende løsninger. 

Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av den offentlige 

oppdragsgiveren etter dens vurdering av de opplysningene det 

er bedt om, kan innlevere forsknings- og utviklingsprosjekter 

som tar sikte på å oppfylle de behovene som den offentlige 

oppdragsgiveren har definert, som ikke kan oppfylles av 

eksisterende løsninger. 

I innkjøpsdokumentene skal den offentlige oppdragsgiveren 

definere hvilke ordninger som gjelder for immaterialrettigheter. 

Når det gjelder innovasjonspartnerskap med flere partnere, skal 

i samsvar med artikkel 21 den offentlige oppdragsgiveren ikke 

avsløre overfor de andre partnerne foreslåtte løsninger eller 

annen fortrolig informasjon som de har fått av en partner 

innenfor rammen av partnerskapet, uten vedkommende partners 

samtykke. Et slikt samtykke skal ikke ha form av et generelt 

avkall på rettigheter, men skal gis med henvisning til påtenkt 

meddelelse av visse opplysninger. 

7.  Den offentlige oppdragsgiveren skal sikre at strukturen i 

partnerskapet, og særlig varigheten og verdien av de for-

skjellige fasene, gjenspeiler graden av nyskaping i de foreslåtte 

løsningene og rekkefølgen i den forsknings- og utviklings-

virksomheten som kreves for å utvikle en nyskapende løsning 

som ennå ikke er tilgjengelig på markedet. Den anslåtte verdien 

av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider skal stå i et 

rimelig forhold til den investeringen som kreves for å utvikle 

dem. 

Artikkel 32 

Bruk av framgangsmåte med forhandling uten 

forhåndskunngjøring 

1. I de særlige tilfellene og under de særlige om-

stendighetene som er fastsatt i artikkel 2–5, kan medlemsstatene 

fastsette at offentlige oppdragsgivere kan tildele kontrakter etter 

en framgangsmåte med forhandling uten forhåndskunngjøring. 

2. Framgangsmåten med forhandling uten forhåndskunn-

gjøring kan brukes i forbindelse med offentlige bygge- og an-

leggskontrakter, kontrakter om offentlig varekjøp og kontrakter 

om offentlig tjenesteyting i følgende tilfeller: 

a)  dersom ingen anbud, ingen egnede anbud, ingen anmod-

ninger om deltakelse eller ingen egnede anmodninger om 

deltakelse er innlevert etter en åpen eller begrenset anbuds-

konkurranse, forutsatt at de opprinnelige kontraktsvilkårene 

ikke er vesentlig endret og at det oversendes en rapport til 

Kommisjonen dersom denne anmoder om det. 

 Et anbud skal anses som ikke egnet dersom det er irrelevant 

for kontrakten, idet det er åpenbart at anbudet ikke uten 

vesentlige endringer kan oppfylle den offentlige oppdrags-

giverens behov og krav som angitt i innkjøpsdokumentene. 

En anmodning om deltakelse skal anses som ikke egnet 

dersom den berørte markedsdeltakeren skal eller kan 

utelukkes i henhold til artikkel 57 eller ikke oppfyller 

utvelgingskriteriene fastsatt av den offentlige oppdrags-

giveren i henhold til artikkel 58, 

b)  dersom bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

kan leveres av bare én markedsdeltaker av én av følgende 

årsaker: 

i) målet med innkjøpet er å skape eller anskaffe et unikt 

kunstverk eller en unik kunstnerisk framføring, 

ii) det finnes av tekniske årsaker ingen konkurranse, 

iii) vern av eneretter, herunder immaterialrettigheter. 

 Unntakene angitt i punkt ii) og iii) får anvendelse bare 

dersom det ikke finnes noe rimelig alternativ eller noen 

rimelig erstatning, og den manglende konkurransen ikke er 

et resultat av kunstig begrensning av innkjøpsparametrene, 

c)  i den grad det er absolutt nødvendig, dersom det av 

tvingende grunner forårsaket av begivenheter som den 

offentlige oppdragsgiveren ikke har kunnet forutse, ikke er 

mulig å overholde de fristene som kreves ved åpne eller 

begrensede anbudskonkurranser eller ved konkurransefram-

gangsmåter med forhandling. De omstendighetene som 

påberopes som tvingende grunner, skal på ingen måte 

kunne tilskrives den offentlige oppdragsgiveren.  
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3. Framgangsmåten med forhandling uten forhåndskunn-

gjøring kan brukes i forbindelse med kontrakter om offentlig 

varekjøp 

a)  dersom de aktuelle produktene produseres utelukkende til 

forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål; 

kontrakter som tildeles i samsvar med denne bokstav, skal 

imidlertid ikke omfatte serieproduksjon for å sikre 

lønnsomhet eller inntjening av kostnadene til forskning og 

utvikling, 

b)  for nye leveranser fra den opprinnelige leverandøren som 

har til formål enten delvis å erstatte leveranser eller 

installasjoner, eller å utvide eksisterende leveranser og 

installasjoner, dersom et skifte av leverandør ville tvinge 

den offentlige oppdragsgiveren til å kjøpe varer med andre 

tekniske egenskaper som kan medføre uforenlighet eller 

uforholdsmessige tekniske vanskeligheter ved drift og 

vedlikehold; løpetiden på slike kontrakter og på stadig 

tilbakevendende kontrakter skal som hovedregel ikke 

overstige tre år, 

c)  for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked, 

d)  for kjøp av varer eller tjenester på særlig gunstige vilkår, 

enten fra en leverandør som avvikler sin forretningsvirk-

somhet, eller fra avviklingsstyret ved en insolvensbehand-

ling, en frivillig gjeldsordning eller en lignende fram-

gangsmåte i henhold til nasjonale lover eller forskrifter. 

4. Framgangsmåten med forhandling uten forhåndskunngjø-

ring kan brukes i forbindelse med kontrakter om offentlig 

tjenesteyting, dersom den berørte kontrakten inngås etter en 

prosjektkonkurranse som er organisert i samsvar med dette 

direktiv, og skal tildeles i henhold til de reglene som er fastsatt 

for prosjektkonkurransen, til vinneren eller en av vinnerne av 

prosjektkonkurransen; i sistnevnte tilfelle skal alle vinnerne 

innbys til å delta i forhandlingene. 

5. Framgangsmåten med forhandling uten forhåndskunngjø-

ring kan brukes i forbindelse med nye bygge- og anleggsarbei-

der eller tjenester som består av en gjentakelse av tilsvarende 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester gitt i oppdrag til 

markedsdeltakeren som de samme offentlige oppdragsgivere 

har tildelt en opprinnelig kontrakt, forutsatt at slike bygge- og 

anleggsarbeider eller tjenester er i samsvar med et grunnpro-

sjekt, som den opprinnelige kontrakten ble tildelt for i henhold 

til en framgangsmåte i samsvar med artikkel 25. Grunnprosjekt-

et skal angi omfanget av mulige ytterligere bygge- og anleggs-

arbeider eller tjenester og de vilkårene som de vil bli tildelt i 

henhold til. 

Så snart det utlyses konkurranse om det første prosjektet, skal 

det opplyses om mulig bruk av denne framgangsmåten, og de 

offentlige oppdragsgiverne skal ta hensyn til det samlede 

kostnadsoverslaget for etterfølgende bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester når de anvender artikkel 4. 

Denne framgangsmåten skal bare benyttes i de første tre årene 

etter at den opprinnelige kontrakten ble inngått. 

KAPITTEL II 

Metoder og hjelpemidler for elektroniske og samlede innkjøp 

Artikkel 33 

Rammeavtaler 

1. Offentlige oppdragsgivere kan inngå rammeavtaler, for-

utsatt at de anvender framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv. 

Med rammeavtale menes en avtale mellom én eller flere 

offentlige oppdragsgivere og én eller flere markedsdeltakere 

med det formål å fastsette vilkårene for kontrakter som skal 

tildeles i løpet av et bestemt tidsrom, særlig med hensyn til pris 

og eventuelt påtenkt mengde. 

Løpetiden for en rammeavtale skal ikke overstige fire år, 

bortsett fra i særlig begrunnede unntakstilfeller, særlig gjennom 

rammeavtalens gjenstand. 

2. Kontrakter som er basert på en rammeavtale, skal tildeles 

etter framgangsmåtene fastsatt i dette nummer og i nr. 3 og 4. 

Disse framgangsmåtene kan anvendes bare mellom de 

offentlige oppdragsgiverne som klart er identifisert for dette 

formålet i utlysingen av konkurranse eller i innbydelsen til å 

bekrefte interesse, og de markedsdeltakerne som er parter i den 

inngåtte rammeavtalen. 

Kontrakter som er basert på en rammeavtale, kan ikke under 

noen omstendigheter innebære vesentlige endringer i de 

vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen, særlig ikke i tilfellet 

nevnt i nr. 3. 

3. Dersom en rammeavtale blir inngått med én enkelt 

markedsdeltaker, skal kontrakter basert på den aktuelle avtalen 

tildeles innenfor de vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen. 

Ved tildeling av slike kontrakter kan offentlige oppdragsgivere 

skriftlig konsultere den markedsdeltakeren som er part i 

rammeavtalen, og om nødvendig anmode denne om å supplere 

sitt anbud. 

4. Dersom en rammeavtale blir inngått med mer enn én 

markedsdeltaker, skal rammeavtalen gjennomføres på én av 

følgende måter:  
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a)  i henhold til vilkårene i rammeavtalen, uten å gjenåpne 

konkurransen, dersom den definerer alle vilkår for levering 

av de berørte bygge- og anleggsarbeidene, tjenestene og 

varene, og de objektive vilkårene for å bestemme hvilke av 

de markedsdeltakerne som er parter i rammeavtalen, som 

skal levere dem; sistnevnte vilkår skal angis i innkjøps-

dokumentene for rammeavtalen, 

b)  dersom rammeavtalen definerer alle vilkår for levering av 

de berørte bygge- og anleggsarbeidene, tjenestene og 

varene, delvis uten å gjenåpne konkurransen i samsvar med 

bokstav a), og delvis ved å gjenåpne konkurransen blant de 

markedsdeltakerne som er parter i rammeavtalen i samsvar 

med bokstav c), dersom de offentlige oppdragsgiverne har 

fastsatt denne muligheten i innkjøpsdokumentene for 

rammeavtalen. Valget av hvorvidt bestemte bygge- og an-

leggsarbeider, varer eller tjenester skal anskaffes etter 

gjenåpning av konkurranse eller direkte på de vilkårene 

som er definert i rammeavtalen, skal foretas i henhold til 

objektive kriterier, som skal angis i innkjøpsdokumentene 

for rammeavtalen. Disse innkjøpsdokumentene skal også 

angi hvilke vilkår som kan medføre gjenåpning av kon-

kurranse. 

 Mulighetene fastsatt i første ledd i denne bokstav får også 

anvendelse på enhver del av en rammeavtale hvis vilkår for 

levering av de berørte bygge- og anleggsarbeidene, tje-

nestene og varene er definert i rammeavtalen, uavhengig av 

hvorvidt vilkårene for levering av de berørte bygge- og 

anleggsarbeidene, tjenestene og varene i forbindelse med 

andre deler av rammeavtalen er definert, 

c)  dersom ikke alle vilkår for levering av bygge- og an-

leggsarbeidene, tjenestene og varene er definert i ramme-

avtalen, gjennom gjenåpning av konkurranse blant de 

markedsdeltakerne som er parter i rammeavtalen. 

5. Konkurransene nevnt i nr. 4 bokstav b) og c) skal baseres 

på de samme vilkårene som anvendes ved tildelingen av 

rammeavtalen, og om nødvendig mer presist formulerte vilkår, 

samt eventuelt andre vilkår som er nevnt i innkjøpsdo-

kumentene for rammeavtalen, etter følgende framgangsmåte: 

a)  for hver kontrakt som skal tildeles, skal offentlige opp-

dragsgivere skriftlig konsultere de markedsdeltakerne som 

er i stand til å gjennomføre kontrakten, 

b)  offentlige oppdragsgivere skal fastsette en frist som er 

tilstrekkelig lang til at anbud for hver enkelt kontrakt kan 

innleveres, samtidig som det tas hensyn til faktorer som 

hvor kompleks kontraktsgjenstanden er og hvor lang tid 

som er nødvendig for å sende inn anbud, 

c)  anbud skal innleveres skriftlig, og innholdet i dem skal ikke 

åpnes før den fastsatte svarfristen er utløpt, 

d)  offentlige oppdragsgivere skal tildele hver kontrakt til den 

anbyderen som har innlevert det beste anbudet på grunnlag 

av tildelingskriteriene fastsatt i innkjøpsdokumentene for 

rammeavtalen. 

Artikkel 34 

Dynamiske innkjøpsordninger 

1. Ved alminnelige innkjøp, som kjennetegnes ved at de er 

allment tilgjengelig på markedet og oppfyller de offentlige 

oppdragsgivernes krav, kan offentlige oppdragsgivere benytte 

en dynamisk innkjøpsordning. Den dynamiske innkjøps-

ordningen skal drives som en fullstendig elektronisk prosess, og 

skal gjennom hele innkjøpsordningens gyldighetstid være åpen 

for alle markedsdeltakere som oppfyller utvelgingskriteriene. 

Den kan deles inn i kategorier av produkter, bygge- og an-

leggsarbeider eller tjenester som er objektivt definert på 

grunnlag av egenskapene til det innkjøpet som skal foretas i den 

berørte kategorien. Slike egenskaper kan omfatte henvisninger 

til tillatt størrelse på etterfølgende bestemte kontrakter, eller et 

bestemt geografisk område der etterfølgende bestemte 

kontrakter skal utføres. 

2. For å foreta innkjøp innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning skal offentlige oppdragsgivere følge reglene 

for begrenset anbudskonkurranse. Alle kandidater som opp-

fyller utvelgingskriteriene, skal ha tilgang til ordningen, og 

antall kandidater som får tilgang til ordningen, skal ikke 

begrenses i samsvar med artikkel 65. Dersom offentlige opp-

dragsgivere har delt inn ordningen i kategorier av produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel, skal de angi hvilke utvelgingskriterier som 

gjelder for hver kategori. 

Uten hensyn til artikkel 28 får følgende frister anvendelse: 

a)  fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal være 

minst 30 dager fra den datoen da kunngjøringen av kon-

kurranse eller, dersom en veiledende kunngjøring benyttes 

til utlysing av konkurranse, innbydelsen til å bekrefte 

interesse sendes. Ingen ytterligere frist for mottak av an-

modninger om deltakelse får anvendelse så snart anbuds-

innbydelsen for det første spesifikke innkjøpet innenfor 

rammen av den dynamiske innkjøpsordningen er sendt, 

b)  fristen for mottak av anbud skal være minst ti dager fra den 

datoen da anbudsinnbydelsen sendes. Artikkel 28 nr. 4 får 

anvendelse der det er relevant. Artikkel 28 nr. 3 og 5 får 

ikke anvendelse. 

3. All kommunikasjon innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning skal foregå utelukkende med elektroniske 

midler i samsvar med artikkel 22 nr. 1, 3, 5 og 6.  
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4. Med sikte på tildeling av kontrakter innenfor rammen av 

en dynamisk innkjøpsordning skal offentlige oppdragsgivere 

a)  offentliggjøre en utlysing av konkurranse der det går klart 

fram at det dreier seg om en dynamisk innkjøpsordning, 

b)  angi i innkjøpsdokumentene minst arten og anslått mengde 

av de planlagte innkjøpene, samt alle nødvendige opplys-

ninger om den dynamiske innkjøpsordningen, herunder 

hvordan den dynamiske innkjøpsordningen fungerer, det 

elektroniske utstyret som benyttes, og tekniske ordninger 

og spesifikasjoner for tilkopling, 

c)  angi eventuelle inndelinger i kategorier av produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester og de egen-

skapene som definerer dem, 

d)  tilby, så lenge ordningen er gyldig, ubegrenset og full 

direkte tilgang til innkjøpsdokumentene i samsvar med 

artikkel 53. 

5. Offentlige oppdragsgivere skal i hele den dynamiske 

innkjøpsordningens gyldighetstid gi enhver markedsdeltaker 

mulighet til å anmode om deltakelse i ordningen på vilkårene 

nevnt i nr. 2. Offentlige oppdragsgivere skal sluttføre sin vur-

dering av slike anmodninger i samsvar med utvelgingskriteriene 

innen ti virkedager etter at de er mottatt. Denne fristen kan i 

enkelttilfeller forlenges til 15 virkedager dersom det er beret-

tiget, særlig på grunn av behovet for å undersøke ytterligere 

dokumentasjon eller ellers kontrollere om utvelgingskriteriene 

er oppfylt. 

Uten hensyn til første ledd kan offentlige oppdragsgivere så 

lenge anbudsinnbydelsen for det første spesifikke innkjøpet 

innenfor rammen av den dynamiske innkjøpsordningen ikke er 

sendt, forlenge vurderingsperioden forutsatt at det ikke sendes 

noen anbudsinnbydelse i løpet av den forlengede vurderings-

perioden. Offentlige oppdragsgivere skal i innkjøpsdokumen-

tene angi varigheten av den forlengede vurderingsperioden som 

de har til hensikt å anvende. 

Offentlige oppdragsgivere skal snarest mulig underrette den 

berørte markedsdeltakeren om vedkommende er gitt tilgang til 

den dynamiske innkjøpsordningen. 

6. Offentlige oppdragsgivere skal innby alle deltakere som 

har fått tilgang, til å innlevere anbud for hvert spesifikke 

innkjøp innenfor rammen av den dynamiske innkjøpsordnin-

gen, i samsvar med artikkel 54. Dersom den dynamiske inn-

kjøpsordningen er delt inn i kategorier av bygge- og an-

leggsarbeider, produkter eller tjenester, skal de offentlige opp-

dragsgiverne innby alle deltakere som har fått tilgang til 

kategorien som tilsvarer det spesifikke berørte innkjøpet, til å 

innlevere anbud. 

De skal tildele kontrakten til den anbyderen som har innlevert 

det beste anbudet, på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 

kunngjøringen av konkurranse for den dynamiske innkjøpsord-

ningen, eller dersom en veiledende kunngjøring benyttes til 

utlysing av konkurranse, i innbydelsen til å bekrefte interesse. 

Disse kriteriene kan eventuelt formuleres mer presist i anbuds-

innbydelsen. 

7.  Offentlige oppdragsgivere kan når som helst i løpet av den 

dynamiske innkjøpsordningens gyldighetstid kreve at deltakere 

som har fått tilgang, innleverer en ny og oppdatert egenerklæ-

ring som fastsatt i artikkel 59 nr. 1, innen fem virkedager etter 

at en slik forespørsel er sendt. 

Artikkel 59 nr. 4–6 får anvendelse i hele den dynamiske 

innkjøpsordningens gyldighetstid. 

8.  Offentlige oppdragsgivere skal angi den dynamiske inn-

kjøpsordningens gyldighetstid i utlysingen av konkurranse. De 

skal underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i 

gyldighetstiden ved hjelp av følgende standardskjemaer: 

a)  dersom gyldighetstiden endres uten at ordningen avsluttes, 

det skjemaet som opprinnelig er brukt til utlysing av 

konkurranse for den dynamiske innkjøpsordningen, 

b)  dersom ordningen avsluttes, en kunngjøring av tildeling av 

kontrakt nevnt i artikkel 50. 

9.  Ingen gebyrer kan pålegges markedsdeltakere som er 

berørt av eller er parter i ordningen, før eller i den dynamiske 

innkjøpsordningens gyldighetstid. 

Artikkel 35 

Elektroniske auksjoner 

1. Offentlige oppdragsgivere kan bruke elektroniske auksjo-

ner, der nye nedjusterte priser, og/eller nye verdier for visse 

elementer i anbud legges fram. 

For dette formål skal offentlige oppdragsgivere strukturere den 

elektroniske auksjonen som en gjentakende elektronisk prosess, 

som forekommer etter en første fullstendig vurdering av 

anbudene, slik at de kan rangeres med automatiske vurderings-

metoder. 

Visse kontrakter om offentlig tjenesteyting og visse offentlige 

bygge- og anleggskontrakter som har intellektuelle ytelser som 

kontraktsgjenstand, for eksempel prosjektering av bygge- og 

anleggsarbeid, som ikke kan rangeres med automatiske vurde-

ringsmetoder, skal ikke gjøres til gjenstand for elektroniske 

auksjoner. 

2. Ved åpne eller begrensede anbudskonkurranser eller kon-

kurranseframgangsmåte med forhandling kan offentlige opp-

dragsgivere beslutte at det før en offentlig kontrakt skal tildeles, 

skal avholdes en elektronisk auksjon dersom innholdet i inn-

kjøpsdokumentene, særlig de tekniske spesifikasjonene, kan 

fastsettes nøyaktig.  
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Under de samme omstendigheter kan det avholdes en 

elektronisk auksjon ved gjenåpningen av konkurransen blant 

partene i en rammeavtale, som fastsatt i artikkel 33 nr. 4 

bokstav b) eller c), og ved utlysing av konkurranse om kon-

trakter som skal tildeles innenfor rammen av den dynamiske 

innkjøpsordningen som er nevnt i artikkel 34. 

3. Den elektroniske auksjonen skal bygge på ett av følgende 

elementer i anbudene: 

a)  utelukkende på pris, dersom kontrakten tildeles ute-

lukkende på grunnlag av pris, 

b)  på priser og/eller de nye verdiene av de elementer i 

anbudene som er angitt i innkjøpsdokumentene, dersom 

kontrakten tildeles på grunnlag av beste forhold mellom 

pris og kvalitet, eller til anbudet med lavest kostnad ved 

bruk av en kostnadseffektivitetsstrategi. 

4. Offentlige oppdragsgivere som beslutter å avholde en 

elektronisk auksjon, skal opplyse om dette i kunngjøringen av 

konkurranse eller i innbydelsen til å bekrefte interesse. Inn-

kjøpsdokumentene skal minst inneholde opplysningene angitt i 

vedlegg VI. 

5. Før det avholdes en elektronisk auksjon, skal offentlige 

oppdragsgivere foreta en fullstendig innledende evaluering av 

anbudene i samsvar med tildelingskriteriet eller -kriteriene og 

den fastsatte vektingen av dem. 

Et anbud skal anses som gyldig dersom det er innlevert av en 

anbyder som ikke er utelukket i henhold til artikkel 57, og som 

oppfyller utvelgingskriteriene, og hvis anbud er i samsvar med 

de tekniske spesifikasjonene uten å være uregelmessig, 

uakseptabelt eller ikke egnet. 

Særlig skal anbud som ikke er i samsvar med innkjøps-

dokumentene, som ble mottatt etter fristen, der det foreligger 

bevis for ulovlig samordning eller korrupsjon, eller som av den 

offentlige oppdragsgiveren er konstatert å være unormalt lavt, 

anses som uregelmessige. Særlig skal anbud som er innlevert av 

anbydere som ikke har de kvalifikasjonene som kreves, og 

anbud hvis pris overstiger den offentlige oppdragsgiverens 

budsjett, som bestemt og dokumentert før framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter ble innledet, anses som uakseptable. 

Et anbud skal anses som ikke egnet dersom det er irrelevant for 

kontrakten, idet det er åpenbart at anbudet ikke uten vesentlige 

endringer kan oppfylle den offentlige oppdragsgiverens behov 

og krav som angitt i innkjøpsdokumentene. En anmodning om 

deltakelse skal anses som ikke egnet dersom den berørte 

markedsdeltakeren skal eller kan utelukkes i henhold til artikkel 

57 eller ikke oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt av den 

offentlige oppdragsgiveren i henhold til artikkel 58. 

Alle anbydere som har innlevert gyldige anbud, skal samtidig 

innbys til å delta i den elektroniske auksjonen ved å bruke 

tilkoplingene, fra og med angitt dato og tidspunkt, i samsvar 

med anvisningene som er gitt i innbydelsen. Den elektroniske 

auksjonen kan finne sted i flere påfølgende trinn. Den 

elektroniske auksjonen skal ikke starte tidligere enn to 

virkedager etter den datoen da innbydelsene ble sendt. 

6. Innbydelsen skal ledsages av resultatet av en fullstendig 

vurdering av det relevante anbudet, utført i samsvar med 

vektingen fastsatt i artikkel 67 nr. 5 første ledd. 

Innbydelsen skal også angi den matematiske formelen som skal 

anvendes i den elektroniske auksjonen for å bestemme den 

automatiske omrangeringen på grunnlag av nye priser og/eller 

nye verdier som er inngitt. Unntatt dersom det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet er identifisert utelukkende på grunnlag av 

pris, skal formelen innbefatte vektingen av alle kriteriene som 

er fastsatt for å bestemme det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet, som angitt i kunngjøringen som brukes til utlysingen 

av konkurranse eller i andre innkjøpsdokumenter. For dette 

formål skal imidlertid eventuelle rammer på forhånd reduseres 

til en angitt verdi. 

Dersom det tillates alternative anbud, skal det angis en egen 

formel for hvert alternative anbud. 

7.  På hvert trinn i en elektronisk auksjon skal offentlige 

oppdragsgivere umiddelbart gi alle anbydere tilstrekkelig 

informasjon til at de til enhver tid kan få kjennskap til sine 

respektive rangeringer. De kan, dersom dette er angitt tidligere, 

gi andre opplysninger om andre priser eller verdier som er 

inngitt. De kan også når som helst kunngjøre antallet deltakere 

på det aktuelle trinnet i auksjonen. De kan imidlertid ikke under 

noen omstendighet røpe anbydernes identitet på noe trinn i en 

elektronisk auksjon. 

8.  Offentlige oppdragsgivere skal lukke en elektronisk 

auksjon på én eller flere av følgende måter: 

a)  på den datoen og det tidspunktet som tidligere er angitt, 

b)  når de ikke lenger mottar nye priser eller nye verdier som 

oppfyller kravene til minste forskjeller, forutsatt at de 

tidligere har angitt hvilken frist de gir fra de mottar siste 

inngivelse og til de lukker den elektroniske auksjonen, eller 

c)  når det antallet trinn i auksjonen som tidligere er angitt, er 

fullført. 

Dersom de offentlige oppdragsgiverne har til hensikt å lukke en 

elektronisk auksjon i samsvar med første ledd bokstav c), 

eventuelt i kombinasjon med ordningene fastsatt i første ledd 

bokstav b), skal tidsplanen for hvert trinn i auksjonen angis i 

innbydelsen til å delta i auksjonen.  
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9.  Etter å ha lukket den elektroniske auksjonen skal 

offentlige oppdragsgivere tildele kontrakten i samsvar med 

artikkel 67 på grunnlag av resultatene av den elektroniske 

auksjonen. 

Artikkel 36 

Elektroniske kataloger 

1. Dersom det kreves bruk av elektroniske kommunika-

sjonsmidler, kan offentlige oppdragsgivere kreve at anbudene 

framlegges i form av en elektronisk katalog eller at de 

inneholder en elektronisk katalog. 

Medlemsstatene kan gjøre bruken av elektroniske kataloger 

obligatorisk i forbindelse med visse typer innkjøp. 

Anbud som framlegges i form av en elektronisk katalog, kan 

ledsages av andre dokumenter som kompletterer anbudet. 

2. Elektroniske kataloger skal opprettes av kandidatene eller 

anbyderne med sikte på å delta i en bestemt framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter, i samsvar med de tekniske spesifika-

sjonene og formatet som er fastsatt av den offentlige oppdrags-

giveren. 

Videre skal elektroniske kataloger oppfylle kravene til 

elektroniske kommunikasjonsverktøyer samt alle tilleggskrav 

fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren i samsvar med 

artikkel 22. 

3. Dersom det godtas eller kreves at anbudene skal fram-

legges i form av elektroniske kataloger, skal offentlige opp-

dragsgivere 

a)  angi dette i kunngjøringen av konkurranse eller i innbydel-

sen til å bekrefte interesse, dersom en veiledende kunn-

gjøring brukes til utlysing av konkurranse, 

b)  i innkjøpsdokumentene angi alle nødvendige opplysninger i 

henhold til artikkel 22 nr. 6 om formatet, de elektroniske 

midlene som benyttes, og de tekniske ordningene og 

spesifikasjonene for tilkopling for katalogen. 

4. Dersom det er inngått rammeavtale med mer enn én mar-

kedsdeltaker etter innleveringen av anbud i form av elektronis-

ke kataloger, kan offentlige oppdragsgivere fastsette at gjenåp-

ningen av konkurransen om bestemte kontrakter skal foregå på 

grunnlag av oppdaterte kataloger. I slike tilfeller skal offentlige 

oppdragsgivere bruke én av følgende metoder: 

a)  innby anbydere til å innlevere sine elektroniske kataloger på 

nytt, tilpasset kravene til den aktuelle kontrakten, eller 

b)  underrette anbydere om at de har til hensikt å innhente fra 

de elektroniske katalogene som allerede er innlevert, de 

opplysningene som kreves for å opprette anbud som er 

tilpasset kravene til den aktuelle kontrakten, forutsatt at 

bruken av denne metoden er annonsert i innkjøpsdo-

kumentene for rammeavtalen. 

5. Dersom offentlige oppdragsgivere gjenåpner konkurran-

sen om bestemte kontrakter i samsvar med nr. 4 bokstav b), skal 

de underrette anbyderne om på hvilket tidspunkt de har til 

hensikt å innhente de opplysningene som kreves for å opprette 

anbud som er tilpasset kravene til aktuelle kontrakten, og skal 

gi anbyderne mulighet til å nekte slik innhenting av opplys-

ninger. 

Offentlige oppdragsgivere skal fastsette et passende tidsrom fra 

tidspunktet da underretning blir gitt, til den faktiske innhen-

tingen av opplysninger. 

Før offentlige oppdragsgivere tildeler kontrakten, skal de fram-

legge de innhentede opplysningene for den berørte anbyderen 

for å gi den mulighet til å bestride eller bekrefte at anbudet som 

er opprettet, ikke inneholder noen faktiske feil. 

6. Offentlige oppdragsgivere kan tildele kontrakter på 

grunnlag av en dynamisk innkjøpsordning ved å kreve at anbud 

for en bestemt kontrakt skal framlegges i form av en elektronisk 

katalog. 

Offentlige oppdragsgivere kan også tildele kontrakter på 

grunnlag av en dynamisk innkjøpsordning i samsvar med nr. 4 

bokstav b) og nr. 5, forutsatt at anmodningen om deltakelse i 

den dynamiske innkjøpsordningen ledsages av en elektronisk 

katalog i samsvar med de tekniske spesifikasjonene og formatet 

som er fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren. Denne 

katalogen skal deretter kompletteres av kandidatene når de 

underrettes om at den offentlige oppdragsgiveren har til hensikt 

å opprette anbud ved hjelp av framgangsmåten fastsatt i nr. 4 

bokstav b). 

Artikkel 37 

Samordnede innkjøp og innkjøpssentraler 

1. Medlemsstatene kan fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan anskaffe varer og/eller tjenester fra en innkjøpssentral som 

tilbyr samordnede innkjøp som nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 14 

bokstav a). 

Medlemsstatene kan også fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan anskaffe bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester ved 

å bruke kontrakter tildelt av en innkjøpssentral, ved å bruke 

dynamiske innkjøpsordninger som drives av en innkjøpssentral, 

eller, i den grad det er angitt i artikkel 33 nr. 2 annet ledd, ved å 

bruke en rammeavtale inngått av en innkjøpssentral som tilbyr 

samordnede innkjøp som nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 14 

bokstav b). Dersom en dynamisk innkjøpsordning som drives 

av en innkjøpssentral, kan brukes av andre offentlige oppdrags-

givere, skal dette nevnes i utlysingen av konkurranse som 

etablerer denne dynamiske innkjøpsordningen.  
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Med hensyn til første og annet ledd kan medlemsstatene 

fastsette at visse innkjøp skal foretas ved bruk av innkjøps-

sentraler eller én eller flere bestemte innkjøpssentraler. 

2. En offentlig oppdragsgiver oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til dette direktiv når den anskaffer varer eller tjenester 

fra en innkjøpssentral som tilbyr samordnede innkjøp som 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 14 bokstav a). 

En offentlig oppdragsgiver oppfyller også sine forpliktelser i 

henhold til dette direktiv når den anskaffer bygge- og an-

leggsarbeider, varer eller tjenester ved å bruke kontrakter tildelt 

av innkjøpssentralen, ved å bruke dynamiske innkjøpsordninger 

som drives av innkjøpssentralen, eller, i den grad det er angitt i 

artikkel 33 nr. 2 annet ledd, ved å bruke en rammeavtale inngått 

av innkjøpssentralen som tilbyr samordnede innkjøp som nevnt 

i artikkel 2 nr. 1 punkt 14 bokstav b). 

Den berørte offentlige oppdragsgiveren skal imidlertid være 

ansvarlig for å oppfylle de forpliktelsene i henhold til dette 

direktiv som den gjennomfører selv, for eksempel: 

a)  tildele en kontrakt innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning som drives av en innkjøpssentral, 

b)  gjenåpne en konkurranse i henhold til en rammeavtale som 

er inngått av en innkjøpssentral, 

c)  fastsette, i henhold til bokstav a) eller b) i artikkel 33 nr. 4, 

hvilken av markedsdeltakerne som er part i rammeavtalen, 

som skal utføre en bestemt oppgave i henhold til en 

rammeavtale som er inngått av en innkjøpssentral. 

3. Alle framgangsmåter ved tildeling av kontrakter som 

utføres av en innkjøpssentral, skal gjennomføres ved hjelp av 

elektroniske kommunikasjonsmidler, i samsvar med kravene 

angitt i artikkel 22. 

4. Offentlige oppdragsgivere kan, uten å anvende fram-

gangsmåtene fastsatt i dette direktiv, tildele en kontrakt om 

offentlig tjenesteyting for levering av samordnede innkjøp til en 

innkjøpssentral. 

I slike kontrakter om offentlig tjenesteyting kan det også inngå 

levering av tilknyttede innkjøpstjenester. 

Artikkel 38 

Leilighetsvise felles innkjøp 

1. To eller flere offentlige oppdragsgivere kan inngå avtale 

om å gjennomføre visse bestemte innkjøp i fellesskap. 

2. Dersom en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter i 

sin helhet gjennomføres i fellesskap i navnet til og på vegne av 

alle de berørte offentlige oppdragsgiverne, skal de være felles 

ansvarlige for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette 

direktiv. Dette gjelder også i tilfeller der én offentlig oppdrags-

giver forvalter framgangsmåten og handler på egne vegne samt 

på vegne av de andre berørte offentlige oppdragsgiverne. 

Dersom en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter ikke i sin 

helhet gjennomføres i navnet til og på vegne av alle de berørte 

offentlige oppdragsgiverne, skal de være felles ansvarlige bare 

for de delene som de gjennomfører i fellesskap. Hver enkelt 

offentlige oppdragsgiver skal være eneansvarlig for å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til dette direktiv med hensyn til de 

delene som den gjennomfører i eget navn og på egne vegne. 

Artikkel 39 

Innkjøp som omfatter offentlige oppdragsgivere fra 

forskjellige medlemstater 

1. Med forbehold for artikkel 12 kan offentlige oppdrags-

givere fra forskjellige medlemsstater opptre i fellesskap ved 

tildeling av offentlige kontrakter ved å benytte én av metodene 

fastsatt i denne artikkel. 

Offentlige oppdragsgivere skal ikke benytte metodene fastsatt i 

denne artikkel for det formål å omgå ufravikelige offentlig-

rettslige bestemmelser i samsvar med unionsretten som de er 

underlagt i sin medlemsstat. 

2. En medlemsstat skal ikke forby sine offentlige oppdrags-

givere å bruke samordnede innkjøp som tilbys av innkjøps-

sentraler beliggende i en annen medlemsstat. 

Med hensyn til samordnede innkjøp som tilbys av innkjøps-

sentraler beliggende i en annen medlemsstat enn den offentlige 

oppdragsgiveren, kan imidlertid medlemsstatene velge å angi at 

deres offentlige oppdragsgivere bare kan bruke samordnede 

innkjøp som definert i enten bokstav a) eller b) i artikkel 2 nr. 1 

punkt 14. 

3. Ytelsen av samordnede innkjøp fra en innkjøpssentral 

beliggende i en annen medlemsstat, skal utføres i samsvar med 

de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der innkjøps-

sentralen ligger. 

De nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der innkjøps-

sentralen ligger, skal også få anvendelse på følgende: 

a)  tildeling av en kontrakt i henhold til en dynamisk inn-

kjøpsordning,  
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b)  gjennomføring av gjenåpning av konkurranse i henhold til 

en rammeavtale, 

c)  fastsettelse i henhold til bokstav a) eller b) i artikkel 33  

nr. 4 av hvilken av markedsdeltakerne som er part i ramme-

avtalen, som skal utføre en bestemt oppgave. 

4. Flere offentlige oppdragsgivere fra forskjellige med-

lemsstater kan i fellesskap tildele en offentlig kontrakt, inngå en 

rammeavtale eller drive en dynamisk innkjøpsordning. De kan 

også, med de begrensningene som er fastsatt i artikkel 33 nr. 2 

annet ledd, tildele kontrakter basert på rammeavtalen eller  

den dynamiske innkjøpsordningen. Med mindre de nødvendige 

elementene er regulert av en internasjonal avtale inngått mel-

lom de berørte medlemsstatene, skal de deltakende offentlige 

oppdragsgiverne inngå en avtale som fastsetter 

a)  partenes ansvarsområder og de relevante gjeldende 

nasjonale bestemmelsene, 

b)  den interne organiseringen av framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter, herunder forvaltningen av framgangsmåten, 

fordelingen av de bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene som skal kjøpes, og kontraktsinngåelsen. 

En deltakende offentlig oppdragsgiver oppfyller sine forpliktel-

ser i henhold til dette direktiv når den kjøper bygge- og an-

leggsarbeider, varer eller tjenester fra en offentlig oppdrags-

giver som er ansvarlig for framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter. Når de fastsetter ansvarsområder og gjeldende 

nasjonal rett som nevnt i bokstav a), kan de deltakende 

offentlige oppdragsgivere tildele særlige ansvarsområder seg i 

mellom og fastsette de gjeldende internrettslige bestemmelsene 

i enhver av deres respektive medlemsstater. Det skal vises til 

fordelingen av ansvarsområder og gjeldende nasjonal rett i 

innkjøpsdokumentene for offentlige kontrakter som er tildelt i 

fellesskap. 

5. Dersom flere offentlige oppdragsgivere fra forskjellige 

medlemsstater har opprettet en felles enhet, herunder euro-

peiske grupper for territorialt samarbeid i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1082/2006(1), 

eller andre enheter som er opprettet i henhold til unionsretten, 

skal de deltakende offentlige oppdragsgiverne, etter beslutning 

fra vedkommende organ i den felles enheten, inngå avtale om 

gjeldende nasjonale regler for innkjøp i de følgende med-

lemsstatene: 

a)  de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der den 

felles enheten har sitt forretningskontor, 

b)  de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der den 

felles enheten utfører sin virksomhet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1082/2006 av  

5. juli 2006 om opprettelse av en europeisk gruppe for territorialt 

samarbeid (EGTS) (EUT L 210 av 31.7.2006, s. 19). 

Avtalen nevnt i første ledd kan enten gjelde for et ubestemt 

tidsrom, dersom det er tatt inn i den felles enhetens vedtekter, 

eller kan begrenses til et visst tidsrom, visse typer kontrakter 

eller til én eller flere enkeltstående kontraktstildelinger. 

KAPITTEL III 

Framgangsmåtens forløp 

Av s n i t t  1  

F o r be r e de l s e  

Artikkel 40 

Innledende markedsundersøkelser 

Før en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter innledes, kan 

de offentlige oppdragsgiverne foreta markedsundersøkelser 

med sikte på å forberede innkjøpet og underrette markeds-

deltakere om sine planer om og krav til innkjøp. 

For dette formål kan offentlige oppdragsgivere for eksempel 

søke eller motta råd fra uavhengige sakkyndige eller 

myndigheter, eller fra markedsdeltakere. Slike råd kan brukes i 

planleggingen og gjennomføringen av framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter, forutsatt at de ikke fører til kon-

kurransevridning og medfører brudd på prinsippene om 

likebehandling og innsyn. 

Artikkel 41 

Kandidatens eller anbyderens tidligere deltakelse 

Dersom en kandidat eller anbyder, eller et foretak i tilknytning 

til en kandidat eller anbyder, har gitt råd til den offentlige 

oppdragsgiveren, uavhengig av om det er i forbindelse med 

artikkel 40 eller ikke, eller ellers har deltatt i forberedelsen av 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, skal den offentlige 

oppdragsgiveren treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at 

konkurransen ikke vris som følge av kandidatens eller 

anbyderens deltakelse. 

Slike tiltak skal omfatte oversending til de andre kandidatene 

og anbyderne av relevante opplysninger som er utvekslet  

i forbindelse med eller som følge av kandidatens eller 

anbyderens deltakelse i forberedelsen av framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter, og fastsettelse av tilstrekkelige frister 

for mottak av anbud. Den berørte kandidaten eller anbyderen 

skal utelukkes fra framgangsmåten bare dersom det ikke finnes 

andre måter å sikre samsvar med forpliktelsen til å overholde 

prinsippet om likebehandling på. 

Før en eventuell slik utelukkelse skjer, skal kandidatene eller 

anbyderne gis mulighet til å bevise at deres deltakelse i 

forberedelsen av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, 

ikke vil kunne føre til konkurransevridning. De tiltakene som 

treffes, skal dokumenteres i den individuelle rapporten som 

kreves i henhold til artikkel 84.  
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Artikkel 42 

Tekniske spesifikasjoner 

1. De tekniske spesifikasjonene som er definert i 

vedlegg VII nr. 1, skal angis i innkjøpsdokumentene. De 

tekniske spesifikasjonene skal fastsette de egenskapene som 

kreves av bygge- og anleggsarbeider, tjenester eller varer. 

Disse egenskapene kan også vise til den spesifikke produk-

sjonsprosessen eller -metoden eller leveringen av de forespurte 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene, eller til en 

spesifikk prosess på et annet stadium i dens livssyklus også 

dersom slike faktorer ikke utgjør noen del av deres materielle 

innhold, forutsatt at de er knyttet til kontraktens gjenstand og 

står i forhold til dens verdi og mål. 

De tekniske spesifikasjonene kan også angi hvorvidt det vil 

kreves overføring av immaterialrettigheter. 

For alle innkjøp som er beregnet på å skulle brukes av fysiske 

personer, uansett om det er privatpersoner eller personale hos 

offentlige oppdragsgivere, skal de tekniske spesifikasjonene, 

unntatt i behørig begrunnede tilfeller, utarbeides slik at det tas 

hensyn til tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt 

funksjonsevne eller til universell utforming. 

Dersom de obligatoriske kravene til tilgjengelighet vedtas ved 

en unionsrettsakt, skal de tekniske spesifikasjonene med hensyn 

til tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt funk-

sjonsevne eller til universell utforming, defineres med henvis-

ning til denne rettsakten. 

2. Tekniske spesifikasjoner skal gi markedsdeltakere lik 

tilgang til framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, og skal 

ikke føre til uberettigede hindringer for at offentlige innkjøp 

åpnes for konkurranse. 

3. Uten at ufravikelige nasjonale tekniske regler berøres, 

skal de tekniske spesifikasjonene, i den grad de er forenlige 

med unionsretten, utformes på en av følgende måter: 

a)  med hensyn til ytelses- eller funksjonskrav, herunder 

miljøegenskaper, forutsatt at parametrene er tilstrekkelig 

presise til at det er mulig for anbydere å fastslå kontrakts-

gjenstanden og for offentlige oppdragsgivere å tildele 

kontrakten, 

b)  ved henvisning til tekniske spesifikasjoner og, i prioritert 

rekkefølge, til nasjonale standarder som innarbeider euro-

peiske standarder, europeiske tekniske vurderinger, felles 

tekniske spesifikasjoner, internasjonale standarder, andre 

tekniske referansesystemer utarbeidet av de europeiske 

standardiseringsorganer eller – dersom ingen av disse 

finnes – til nasjonale standarder, nasjonale tekniske god-

kjenninger eller nasjonale tekniske spesifikasjoner for 

prosjektering, beregning og gjennomføring av arbeidene og 

bruk av produktene; hver referanse skal ledsages av ordene 

«eller likeverdig», 

c)  i form av ytelses- eller funksjonskrav som nevnt i 

bokstav a), for å påvise at slike ytelses- eller funksjonskrav 

antas å være oppfylt, med henvisning til de tekniske 

spesifikasjonene nevnt i bokstav b), 

d)  ved henvisning til de tekniske spesifikasjonene nevnt i 

bokstav b) for visse egenskaper, og ved henvisning til 

ytelses- eller funksjonskravene nevnt i bokstav a) for andre 

egenskaper. 

4. Med mindre kontraktsgjenstanden berettiger det, skal 

tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt fabrikat eller en 

bestemt opprinnelse, eller til en bestemt prosess som kjenneteg-

ner produktene eller tjenestene som er levert av en bestemt 

markedsdeltaker, eller til varemerker, patenter, typer eller en 

bestemt opprinnelse eller produksjon som har som virkning at 

visse foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes. Slik 

henvisning skal unntaksvis tillates dersom en tilstrekkelig 

presis og forståelig beskrivelse av kontraktsgjenstanden i 

henhold til nr. 3 ikke er mulig. Slik henvisning skal ledsages av 

uttrykket «eller likeverdig». 

5. Dersom en offentlig oppdragsgiver benytter muligheten til 

å henvise til de tekniske spesifikasjonene nevnt i nr. 3 bokstav 

b), skal den ikke avvise et anbud med den begrunnelse at de 

tilbudte bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene den har henvist til, 

når anbyderen i sitt anbud på en hensiktsmessig måte, herunder 

ved hjelp av dokumentasjonen nevnt i artikkel 44, godtgjør at 

løsningene som foreslås, på en likeverdig måte oppfyller 

kravene som er definert i de tekniske spesifikasjonene. 

6. Dersom en offentlig oppdragsgiver benytter muligheten 

fastsatt i nr. 3 bokstav a) til å formulere tekniske spesifikasjoner 

med hensyn til ytelses- eller funksjonskrav, skal den ikke 

avvise et anbud som gjelder bygge- og anleggsarbeider, varer 

eller tjenester som er i samsvar med en nasjonal standard for 

innarbeiding av en europeisk standard, med en europeisk 

teknisk godkjenning, en felles teknisk spesifikasjon, en interna-

sjonal standard eller et teknisk referansesystem utarbeidet av et 

europeisk standardiseringsorgan, dersom disse spesifikasjonene 

gjelder ytelses- eller funksjonskravene som den offentlige opp-

dragsgiveren har fastsatt. 

I sitt anbud skal anbyderen på en hensiktsmessig måte, 

herunder som nevnt i artikkel 44, godtgjøre at bygge- og an-

leggsarbeidet, varen eller tjenesten i samsvar med standarden 

oppfyller den offentlige oppdragsgivers ytelses- eller funk-

sjonskrav.  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/613 

 

Artikkel 43 

Merker 

1. Dersom offentlige oppdragsgivere har til hensikt å kjøpe 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester som har 

bestemte miljømessige, samfunnsmessige eller andre egen-

skaper, kan de i de tekniske spesifikasjonene, til-

delingskriteriene eller vilkårene for gjennomføring av 

kontrakten, kreve et særlig merke som dokumentasjon på at 

bygge- og anleggsarbeidene, tjenestene eller varene tilsvarer de 

egenskapene som kreves, forutsatt at alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  merkekravene gjelder bare kriterier som er knyttet til 

kontraktens gjenstand og er egnet til å definere egenskapene 

til bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene som 

er gjenstand for kontrakten, 

b)  merkekravene er basert på objektivt kontrollerbare og ikke-

diskriminerende kriterier, 

c)  merkene er etablert vedtatt etter en åpen framgangsmåte 

med innsynsmulighet der alle relevante berørte parter, 

herunder offentlige organer, forbrukere, partene i 

arbeidslivet, produsenter, distributører og ikke-statlige 

organisasjoner, kan delta, 

d)  merkene er tilgjengelige for alle berørte parter, 

e)  merkekravene er fastsatt av en tredjemann som markeds-

deltakeren som søker om merket, ikke kan utøve noen 

avgjørende innflytelse på. 

Dersom offentlige oppdragsgivere ikke krever at bygge- og an-

leggsarbeidene, varene eller tjenestene skal oppfylle alle 

merkekravene, skal de angi hvilke merkekrav det vises til. 

Offentlige oppdragsgivere som krever et bestemt merke, skal 

godta alle merker som bekrefter at bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene oppfyller likeverdige merkekrav. 

Dersom en markedsdeltaker påviselig ikke hadde noen mulighet 

til å oppnå det bestemte merket angitt av den offentlige opp-

dragsgiveren eller et likeverdig merke innen de relevante 

fristene, av årsaker som ikke kan tilskrives denne markeds-

deltakeren, skal den offentlige oppdragsgiveren godta annen 

egnet dokumentasjon, som kan omfatte teknisk dokumentasjon 

fra produsenten, forutsatt at den berørte markedsdeltakeren do-

kumenterer at bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tje-

nestene som den skal levere, oppfyller kravene til det bestemte 

merket eller de bestemte kravene angitt av den offentlige 

oppdragsgiveren. 

2. Dersom et merke oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 

bokstav b), c), d) og e), men også fastsetter krav som ikke er 

forbundet med kontraktens gjenstand, skal offentlige 

oppdragsgivere ikke kreve merket som sådan, men kan definere 

den tekniske spesifikasjonen med henvisning til de detaljerte 

spesifikasjonene for det merket, eller om nødvendig, deler av 

disse, som er knyttet til kontraktens gjenstand og er egnet for å 

definere denne gjenstandens egenskaper. 

Artikkel 44 

Prøvingsrapporter, sertifisering og annen dokumentasjon 

1. Offentlige oppdragsgivere kan kreve at markedsdeltakere 

leverer en prøvingsrapport fra et samsvarsvurderingsorgan eller 

et sertifikat utstedt av et slikt organ som dokumentasjon på 

samsvar med kravene eller kriteriene angitt i de tekniske 

spesifikasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for 

gjennomføring av kontrakt. 

Dersom offentlige oppdragsgivere krever at det skal framlegges 

sertifikater utstedt av et bestemt samsvarsvurderingsorgan, skal 

sertifikater fra likeverdige andre samsvarsvurderingsorganer 

også godtas av de offentlige oppdragsgiverne. 

I henhold til dette nummer skal et samsvarsvurderingsorgan 

være et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, 

herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon 

akkreditert i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 765/2008(1). 

2. Offentlige oppdragsgivere skal godta annen egnet do-

kumentasjon enn den nevnt i nr. 1, for eksempel teknisk do-

kumentasjon fra produsenten, dersom den berørte markeds-

deltakeren ikke hadde tilgang til sertifikatene eller prøvings-

rapportene nevnt i nr. 1, eller ikke hadde mulighet til å oppnå 

slike innenfor de relevante fristene, forutsatt at den manglende 

tilgangen ikke kan tilskrives den berørte markedsdeltakeren, og 

forutsatt at den berørte markedsdeltakeren med dette do-

kumenterer at bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tje-

nestene den leverer, oppfyller kravene eller kriteriene angitt i de 

tekniske spesifikasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for 

gjennomføring av kontrakten. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre tilgjengelig for 

andre medlemsstater alle opplysninger knyttet til bevis og 

dokumenter framlagt i samsvar med artikkel 42 nr. 6, artikkel 

43 og nr. 1 og 2 i denne artikkel. Vedkommende myndigheter i 

markedsdeltakerens etableringsstat skal gi disse opplysningene 

i samsvar med artikkel 86. 

Artikkel 45 

Alternative anbud 

1. Offentlige oppdragsgivere kan tillate eller kreve at 

anbydere innleverer alternative anbud. De skal i kunngjøringen 

av konkurranse, eller dersom en veiledende kunngjøring 

benyttes til utlysing av konkurranse, i innbydelsen til å bekrefte 

interesse angi hvorvidt de tillater eller krever alternative anbud. 

Alternative anbud skal ikke tillates uten slik angivelse. 

Alternative anbud skal være knyttet til kontraktens gjenstand.  

  

(1) 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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2. Offentlige oppdragsgivere som tillater eller krever 

alternative anbud, skal i innkjøpsdokumentene angi de 

minstekravene som de alternative anbudene skal oppfylle, samt 

eventuelle særlige krav til utformingen av disse anbudene, 

særlig hvorvidt alternative anbud bare kan innleveres dersom et 

anbud som ikke er et alternativt anbud, også er framlagt. De 

skal også sikre at de valgte tildelingskriteriene kan anvendes på 

alternative anbud som oppfyller disse minstekravene, samt på 

samsvarende anbud som ikke er alternative anbud. 

3. Bare alternative anbud som oppfyller minstekravene 

fastsatt av de offentlige oppdragsgiverne, skal tas i betraktning. 

Ved framgangsmåter for tildeling av kontrakter om offentlig 

varekjøp eller offentlig tjenesteyting skal offentlige oppdrags-

givere som har tillatt eller krevd alternative anbud, ikke avvise 

et alternativt anbud utelukkende på grunnlag av at det, dersom 

det antas, enten vil bli en tjenestekontrakt istedenfor en kontrakt 

om offentlig varekjøp, eller en varekontrakt istedenfor en 

kontrakt om offentlig tjenesteyting. 

Artikkel 46 

Oppdeling av kontrakter i delkontrakter 

1. Offentlige oppdragsgivere kan beslutte å tildele en 

kontrakt i form av separate delkontrakter og kan bestemme 

størrelsen på og gjenstanden for slike delkontrakter. 

Offentlige oppdragsgivere skal, unntatt når det gjelder kon-

trakter hvis oppdeling er gjort obligatorisk i henhold til nr. 4 i 

denne artikkel, angi de viktigste årsakene til at de har besluttet 

ikke å dele kontrakten opp i delkontrakter, og dette skal tas med 

i innkjøpsdokumentene eller den individuelle rapporten nevnt i 

artikkel 84. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal i kunngjøringen av 

konkurranse eller i innbydelsen til å bekrefte interesse, angi 

hvorvidt det kan innleveres anbud for én, for flere, eller for alle 

delkontraktene. 

Offentlige oppdragsgivere kan, også dersom det kan innleveres 

anbud for flere eller alle delkontrakter, begrense antallet del-

kontrakter som kan tildeles til én anbyder, forutsatt at det 

høyeste antall delkontrakter per anbyder er angitt i kunn-

gjøringen av konkurranse eller i innbydelsen til å bekrefte 

interesse. Offentlige oppdragsgivere skal i innkjøpsdokumen-

tene angi hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriterier 

eller regler de vil anvende for å bestemme hvilke delkontrakter 

som vil bli tildelt dersom anvendelsen av tildelingskriteriene vil 

føre til at én anbyder blir tildelt flere delkontrakter enn det 

høyeste antallet. 

3. Dersom mer enn én delkontrakt kan tildeles til samme 

anbyder, kan medlemsstatene fastsette at offentlige oppdrags-

givere kan tildele kontrakter som kombinerer flere eller alle 

delkontrakter, dersom de i kunngjøringen av konkurranse eller i 

innbydelsen til å bekrefte interesse har angitt at de forbeholder 

seg retten til dette og angir delkontraktene eller gruppene av 

delkontrakter som kan kombineres. 

4. Medlemsstatene kan gjennomføre nr. 1 annet ledd ved å 

gjøre det obligatorisk å tildele kontrakter i form av separate 

delkontrakter på vilkår som skal angis i samsvar med nasjonal 

rett og idet det tas hensyn til unionsretten. Under slike 

omstendigheter får første ledd i nr. 2, og eventuelt nr. 3, 

anvendelse. 

Artikkel 47 

Fastsettelse av frister 

1. Når offentlige oppdragsgivere fastsetter frister for mottak 

av anbud og anmodninger om deltakelse, skal de ta hensyn til 

kontraktens kompleksitet og den tid som er nødvendig for å 

utarbeide anbud, uten at minstefristene fastsatt i artikkel  

27–31 berøres. 

2. Når det bare er mulig å legge fram anbud etter en befaring 

på stedet, eller etter vurdering på stedet av de dokumentene som 

supplerer innkjøpsdokumentene, skal fristen for mottak av 

anbud, som skal være lengre enn minstefristene fastsatt i 

artikkel 27–31, fastsettes slik at alle berørte markedsdeltakere 

kan få kjennskap til alle opplysninger som kreves for å 

utarbeide anbud. 

3. Offentlige oppdragsgivere skal forlenge fristene for 

mottak av anbud slik at alle berørte markedsdeltakere kan få 

kjennskap til alle opplysninger som kreves for å utarbeide 

anbud, i følgende tilfeller: 

a)  dersom tilleggsopplysninger, av hvilken som helst grunn og 

selv om markedsdeltakerne har bedt om dem i rimelig tid, 

ikke er levert senest seks dager før fristen fastsatt for 

mottak av anbud. Ved en hurtig behandling som nevnt i 

artikkel 27 nr. 3 og artikkel 28 nr. 6, skal denne fristen være 

fire dager, 

b)  dersom det gjøres betydelige endringer i innkjøpsdokumen-

tene. 

Forlengelsens varighet skal stå i forhold til betydningen av 

opplysningene eller endringen. 

Dersom tilleggsopplysningene enten ikke er bedt om i rimelig 

tid, eller betydningen av dem med sikte på å utarbeide gyldige 

anbud ikke er vesentlig, skal det ikke kreves at offentlige 

oppdragsgivere forlenger fristene.  
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Av s n i t t  2  

O f f e n t l ig g jø r i ng  o g  i nns y n  

Artikkel 48 

Veiledende kunngjøring 

1. Offentlige oppdragsgivere kan gjøre sine planlagte inn-

kjøp kjent gjennom offentliggjøring av en veiledende kunn-

gjøring. Slike kunngjøringer skal inneholde opplysningene 

nevnt i vedlegg V del B avsnitt I. De skal offentliggjøres enten 

av Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner 

eller av de offentlige oppdragsgiverne i deres kjøperprofiler i 

samsvar med nr. 2 bokstav b) i vedlegg VIII. Dersom den vei-

ledende kunngjøringen offentliggjøres av de offentlige opp-

dragsgiverne i deres kjøperprofil, skal de sende en kunngjøring 

om offentliggjøringen i sin kjøperprofil til Kontoret for Den 

europeiske unions offisielle publikasjoner i samsvar med 

vedlegg VIII. Disse kunngjøringene skal inneholde opplys-

ningene nevnt i vedlegg V del A. 

2. Når det gjelder begrensede anbudskonkurranser og kon-

kurranseframgangsmåter med forhandling, kan ikke-statlige 

offentlige oppdragsgivere bruke en veiledende kunngjøring som 

en utlysing av konkurranse i samsvar med artikkel 26 nr. 5, 

forutsatt at kunngjøringen oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  den viser spesifikt til varene, bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenestene som vil være gjenstand for kontrakten som 

skal tildeles, 

b)  den angir at kontrakten vil bli tildelt ved begrenset 

anbudskonkurranse eller konkurranseframgangsmåter med 

forhandling uten at ytterligere utlysing av konkurranse 

offentliggjøres, og innbyr interesserte markedsdeltakere til 

å uttrykke sin interesse, 

c)  den inneholder, i tillegg til opplysningene nevnt i vedlegg 

V del B avsnitt I, opplysningene nevnt i vedlegg V del B 

avsnitt II, 

d)  den er sendt til offentliggjøring mellom 35 dager og 

12 måneder før datoen da innbydelsen nevnt i artikkel 54 

nr. 1 sendes. 

Slike kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i en kjøperprofil. 

En eventuell ytterligere offentliggjøring på nasjonalt plan i 

henhold til artikkel 52 kan imidlertid gjøres i en kjøperprofil. 

Det tidsrommet som den veiledende kunngjøringen dekker, skal 

være høyst tolv måneder fra den datoen da kunngjøringen 

sendes til offentliggjøring. Når det gjelder offentlige kontrakter 

for sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting, kan imidlertid 

den veiledende kunngjøringen nevnt i artikkel 75 nr. 1 bokstav 

b) dekke et tidsrom på mer enn tolv måneder. 

Artikkel 49 

Kunngjøringer av konkurranse 

Kunngjøringer av konkurranse skal brukes som utlysing av 

konkurranse for alle framgangsmåter, med forbehold for 

artikkel 26 nr. 5 annet ledd og artikkel 32. Kunngjøringer av 

konkurranse skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg V 

del C og skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 51. 

Artikkel 50 

Kunngjøring av kontraktstildelinger 

1. Senest 30 dager etter inngåelse av en kontrakt eller en 

rammeavtale, som følger etter beslutningen om å tildele eller 

inngå den, skal offentlige oppdragsgivere sende en kunngjøring 

av kontraktstildeling vedrørende resultatene av framgangsmåten 

ved tildeling av kontrakter. 

Slike kunngjøringer skal inneholde opplysningene nevnt i ved-

legg V del D og skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 51. 

2. Dersom utlysingen av konkurranse for den berørte kon-

trakten er gjort i form av en veiledende kunngjøring, og den 

offentlige oppdragsgiveren har besluttet at den ikke vil tildele 

ytterligere kontrakter i løpet av det tidsrommet som den 

veiledende kunngjøringen dekker, skal dette nevnes uttrykkelig 

i kunngjøringen av kontraktstildeling. 

For rammeavtaler som inngås i samsvar med artikkel 33, skal 

offentlige oppdragsgivere ikke være forpliktet til å sende en 

kunngjøring av resultatene av framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter for hver enkelt kontrakt som bygger på denne 

avtalen. Medlemsstatene kan fastsette at offentlige oppdrags-

givere hvert kvartal skal samle kunngjøringer av resultatene av 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter for kontrakter som 

er basert på rammeavtalen. I så fall skal de offentlige oppdrags-

giverne sende de samlede kunngjøringene innen 30 dager etter 

utgangen av hvert kvartal. 

3. Offentlige oppdragsgivere skal sende en kunngjøring av 

kontraktstildelingen innen 30 dager etter tildelingen av hver 

kontrakt som er basert på en dynamisk innkjøpsordning. De kan 

imidlertid sende slike kunngjøringer samlet for hvert kvartal. I 

så fall skal de sende de samlede kunngjøringene innen 30 dager 

etter utgangen av hvert kvartal. 

4. Enkelte opplysninger om kontraktstildeling eller inngåelse 

av rammeavtaler trenger ikke å offentliggjøres dersom dette 

ville være til hinder for håndheving av loven eller på annen 

måte være i strid med allmennhetens interesse, til skade for en 

bestemt offentlig eller privat markedsdeltakers rettslige 

forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse mellom 

markedsdeltakere. 

Artikkel 51 

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer 

1. Kunngjøringene nevnt i artikkel 48, 49 og 50 skal inn-

eholde opplysningene nevnt i vedlegg V i form av standard-

skjemaer, herunder standardskjemaer for rettelser. 

Kommisjonen skal fastsette disse standardskjemaene ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt 

i artikkel 89 nr. 2.  
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2. Kunngjøringene nevnt i artikkel 48, 49 og 50 skal 

utarbeides, oversendes med elektroniske midler til Kontoret  

for Den europeiske unions offisielle publikasjoner og 

offentliggjøres i samsvar med vedlegg VIII. Kunngjøringene 

skal offentliggjøres senest fem dager etter at de er sendt. 

Kostnadene som påløper for Kontoret for Den europeiske 

unions offisielle publikasjoner i forbindelse med offentliggjø-

ring av slike kunngjøringer, skal dekkes av Unionen. 

3. Kunngjøringene nevnt i artikkel 48, 49 og 50 skal 

offentliggjøres i sin helhet på det eller de offisielle språkene til 

de av Unionens institusjoner som den offentlige oppdrags-

giveren har valgt. Den eller de språkversjonene skal være den 

eller de eneste tekstene som har gyldighet. Det skal 

offentliggjøres et sammendrag av de vesentlige elementene i 

hver kunngjøring på de andre offisielle språkene til Unionens 

institusjoner. 

4. Kontoret for Den europeiske unions offisielle publika-

sjoner skal sikre at den fullstendige teksten og sammendraget 

av de veiledende kunngjøringene nevnt i artikkel 48 nr. 2, samt 

utlysingene av konkurranse som oppretter en dynamisk inn-

kjøpsordning, som nevnt i artikkel 34 nr. 4 bokstav a), fortsatt 

blir offentliggjort 

a)  når det gjelder veiledende kunngjøringer, i tolv måneder 

eller fram til mottak av en kunngjøring av kontrakts-

tildeling som fastsatt i artikkel 50, der det angis at ingen 

ytterligere kontrakter vil bli tildelt i løpet av tidsrommet på 

tolv måneder som dekkes av utlysingen av konkurranse. 

Når det gjelder offentlige kontrakter for sosialtjenester og 

annen særlig tjenesteyting, skal imidlertid den veiledende 

kunngjøringen nevnt i artikkel 75 nr. 1 bokstav b) fortsatt 

offentliggjøres fram til slutten av dens opprinnelig angitte 

gyldighetstid, eller fram til mottak av en kunngjøring av 

kontraktstildeling som fastsatt i artikkel 50, der det angis at 

ingen ytterligere kontrakter vil bli tildelt i løpet av 

tidsrommet på tolv måneder som dekkes av utlysingen av 

konkurranse, 

b)  når det gjelder utlysinger av konkurranse som oppretter en 

dynamisk innkjøpsordning, i gyldighetstiden for den 

dynamiske innkjøpsordningen. 

5. Offentlige oppdragsgivere skal kunne dokumentere hvilke 

datoer kunngjøringene er oversendt. 

Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner 

skal gi den offentlige oppdragsgiveren en bekreftelse på mottak 

av kunngjøringen og av offentliggjøringen av de innsendte 

opplysningene, med angivelse av datoen for offentliggjøringen. 

En slik bekreftelse skal anses som dokumentasjon på 

offentliggjøring. 

6. Offentlige oppdragsgivere kan offentliggjøre kunngjø-

ringer om offentlige kontrakter som ikke er underlagt kravene 

til offentliggjøring fastsatt i dette direktiv, forutsatt at disse 

kunngjøringene sendes med elektroniske midler til Kontoret for 

Den europeiske unions offisielle publikasjoner i samsvar med 

formatet og framgangsmåtene for sending angitt i vedlegg VIII. 

Artikkel 52 

Offentliggjøring på nasjonalt plan 

1. Kunngjøringene nevnt i artikkel 48, 49 og 50 og opplys-

ningene i dem skal ikke offentliggjøres på nasjonalt plan før 

offentliggjøringen fastsatt i artikkel 51. Offentliggjøring kan 

imidlertid uansett skje på nasjonalt plan dersom offentlige 

oppdragsgivere ikke er underrettet om offentliggjøringen innen 

48 timer etter bekreftelse på mottak av kunngjøringen i samsvar 

med artikkel 51. 

2. Kunngjøringer som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal 

ikke inneholde andre opplysninger enn dem som er med i 

kunngjøringene som er oversendt Kontoret for Den europeiske 

unions offisielle publikasjoner eller som offentliggjøres i en 

kjøperprofil, men skal angi datoen da kunngjøringen ble 

oversendt Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner eller offentliggjort i kjøperprofilen. 

3. Veiledende kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i en 

kjøperprofil før kunngjøringen av offentliggjøring i denne 

formen oversendes Kontoret for Den europeiske unions offisi-

elle publikasjoner. De skal angi datoen for denne over-

sendelsen. 

Artikkel 53 

Elektronisk tilgang til innkjøpsdokumenter 

1. Offentlige oppdragsgivere skal med elektroniske midler 

tilby ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt til inn-

kjøpsdokumentene fra den datoen kunngjøringen offentliggjø-

res i samsvar med artikkel 51, eller fra den datoen da inn-

bydelsen til å bekrefte interesse ble sendt. Teksten i kunn-

gjøringen eller innbydelsen til å bekrefte interesse skal angi 

internettadressen der innkjøpsdokumentene er tilgjengelige. 

Dersom det ikke kan tilbys ubegrenset og full direkte tilgang 

vederlagsfritt med elektroniske midler til visse innkjøps-

dokumenter på grunn av en av årsakene angitt i artikkel 22 nr. 1 

annet ledd, kan offentlige oppdragsgivere i kunngjøringen eller 

innbydelsen til å bekrefte interesse angi at de berørte inn-

kjøpsdokumentene vil bli oversendt på annen måte enn med 

elektroniske midler i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. I så 

fall skal fristen for innlevering av anbud forlenges med fem 

dager, unntatt i behørig begrunnede hastesituasjoner nevnt i 

artikkel 27 nr. 3, artikkel 28 nr. 6 og artikkel 29 nr. 1 fjerde 

ledd. 

Dersom det ikke kan tilbys ubegrenset og full direkte tilgang 

vederlagsfritt med elektroniske midler til visse innkjøpsdok-

umenter på grunn av at offentlige oppdragsgivere har til hensikt 

å anvende artikkel 21 nr. 2 i dette direktiv, skal de i kunn-

gjøringen eller innbydelsen til å bekrefte interesse angi hvilke 

tiltak for å verne opplysningenes fortrolige art de krever, og 

hvordan det gis tilgang til de berørte dokumentene. I så fall skal 

fristen for innlevering av anbud forlenges med fem dager, 

unntatt i behørig begrunnede hastesituasjoner nevnt i artikkel 

27 nr. 3, artikkel 28 nr. 6 og artikkel 29 nr. 1 fjerde ledd.  
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2. Dersom det i tide er anmodet om det, skal offentlige opp-

dragsgivere levere tilleggsopplysninger knyttet til spesifika-

sjonene samt eventuelle underlagsdokumenter til alle anbydere 

som deltar i framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, senest 

seks dager før den fastsatte fristen for mottak av anbud. Ved en 

hurtig behandling som nevnt i artikkel 27 nr. 3 og artikkel 28 

nr. 6, skal denne fristen være fire dager. 

Artikkel 54 

Innbydelse til kandidater 

1. Ved begrensede anbudskonkurranser, framgangsmåter 

med konkurransedialog, innovasjonspartnerskap og kon-

kurranseframgangsmåter med forhandling skal offentlige 

oppdragsgivere samtidig og skriftlig innby utvalgte kandidater 

til å innlevere anbud eller, i tilfelle av en konkurransedialog, til 

å ta del i dialogen. 

Dersom en veiledende kunngjøring brukes til utlysing av kon-

kurranse i samsvar med artikkel 48 nr. 2, skal offentlige 

oppdragsgivere samtidig og skriftlig innby markedsdeltakere 

som har uttrykt interesse, til å bekrefte fortsatt interesse. 

2. Innbydelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde 

en henvisning til den elektroniske adressen der innkjøps-

dokumentene er gjort direkte tilgjengelige med elektroniske 

midler. Innbydelsene skal ledsages av innkjøpsdokumentene, 

dersom det ikke er gitt ubegrenset og full direkte tilgang til 

disse dokumentene vederlagsfritt, av årsakene angitt i artikkel 

53 nr. 1 annet eller tredje ledd, og disse dokumentene ikke 

allerede er gjort tilgjengelige på annen måte. Dessuten skal 

innbydelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel inneholde 

opplysningene angitt i vedlegg IX. 

Artikkel 55 

Underretning til kandidater og anbydere 

1. Offentlige oppdragsgivere skal så snart som mulig 

underrette alle kandidater og anbydere om beslutninger som 

treffes vedrørende inngåelse av en rammeavtale, tildeling av 

kontrakt eller adgang til en dynamisk innkjøpsordning, 

herunder en begrunnelse for en eventuell beslutning om ikke å 

inngå en rammeavtale, ikke å tildele en kontrakt som det er 

utlyst konkurranse for, ikke å gjenoppta framgangsmåten eller 

ikke å innføre en dynamisk innkjøpsordning. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal på anmodning fra den 

berørte aktuelle kandidaten eller anbyderen snarest mulig, og 

under alle omstendigheter innen 15 dager etter mottak av en 

skriftlig anmodning, underrette 

a)  enhver avvist kandidat om grunnene for avslaget av 

anmodningen om å delta, 

b)  enhver avvist anbyder om grunnene for avvisningen av 

anbudet, herunder i tilfeller som nevnt i artikkel 42 nr. 5 og 

6, grunnene for beslutningen om manglende samsvar eller 

beslutningen om at bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene ikke oppfyller ytelses- eller funksjons-

kravene, 

c)  enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 

egenskapene og de relative fordelene ved det valgte 

anbudet samt navnet på antatt anbyder, eller på partene i 

rammeavtalen, 

d)  enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 

gjennomføringen og utviklingen i forhandlingene og 

dialogen med anbyderne. 

3. Offentlige oppdragsgivere kan beslutte å holde tilbake 

visse opplysninger som nevnt i nr. 1 og 2 vedrørende kon-

traktstildelingen, inngåelsen av rammeavtaler eller adgangen til 

en dynamisk innkjøpsordning dersom offentliggjøring av slike 

opplysninger ville være til hinder for håndheving av loven eller 

på annen måte være i strid med allmennhetens interesse, til 

skade for en bestemt offentlig eller privat markedsdeltakers 

rettslige forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 

mellom markedsdeltakere. 

Av s n i t t  3  

U t v e lg i ng  a v  de l t a ke r e  og  t i l de l i ng  a v  

ko nt r a kt e r  

Artikkel 56 

Allmenne prinsipper 

1. Kontrakter skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i 

samsvar med artikkel 67–69, forutsatt at den offentlige 

oppdragsgiveren i samsvar med artikkel 59–61 har kontrollert 

at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  anbudet er i samsvar med kravene, vilkårene og kriteriene 

angitt i kunngjøringen av konkurranse eller innbydelsen til 

å bekrefte interesse og i innkjøpsdokumentene, idet det 

eventuelt tas hensyn til artikkel 45, 

b)  anbudet kommer fra en anbyder som ikke er utelukket i 

samsvar med artikkel 57, og som oppfyller utvelgings-

kriteriene fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren i sam-

svar med artikkel 58 og eventuelt de ikke-diskriminerende 

reglene og kriteriene som er nevnt i artikkel 65. 

Offentlige oppdragsgivere kan beslutte ikke å tildele en kon-

trakt til den anbyderen som gir det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet, dersom de har fastslått at anbudet ikke er i samsvar 

med de gjeldende forpliktelsene nevnt i artikkel 18 nr. 2.  
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2. I åpne anbudskonkurranser kan offentlige oppdragsgivere 

beslutte å undersøke anbudene før de kontrollerer at det ikke 

foreligger utelukkelsesgrunner, og om utvelgingskriteriene er 

oppfylt i samsvar med artikkel 57–64. Dersom de benytter 

denne muligheten, skal de sikre at kontrollen av at det ikke 

foreligger utelukkelsesgrunner, og av om utvelgingskriteriene 

er oppfylt, utføres upartisk og med innsynsmulighet, slik at det 

ikke tildeles noen kontrakt til en anbyder som skulle ha vært 

utelukket i henhold til artikkel 57, eller som ikke oppfyller 

utvelgingskriteriene fastsatt av den offentlige oppdragsgiveren. 

Medlemsstatene kan utelukke bruken av framgangsmåten i 

første ledd for, eller begrense den til, visse typer innkjøp eller 

særlige omstendigheter. 

3. Dersom opplysninger eller dokumentasjon som skal 

innleveres av markedsdeltakere, er eller synes å være ufull-

stendig(e) eller feilaktig(e), eller dersom det mangler dokumen-

ter, kan offentlige oppdragsgivere, med mindre annet er fastsatt 

i nasjonal rett som gjennomfører dette direktiv, be de berørte 

markedsdeltakerne om å innlevere, supplere, presisere eller 

fylle ut relevante opplysninger eller dokumentasjon innen en 

hensiktsmessig frist, forutsatt at slike forespørsler gjøres i fullt 

samsvar med prinsippene om likebehandling og innsyn. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 for å endre listen fastsatt i 

vedlegg X om nødvendig, for å tilføye nye internasjonale 

avtaler som er ratifisert av alle medlemsstater, eller dersom de 

eksisterende internasjonale avtalene som det vises til, ikke 

lenger er ratifisert av alle medlemsstater eller er endret på andre 

måter, for eksempel med hensyn til virkeområde, innhold eller 

betegnelse. 

U n d er a vs n i t t  1  

K r i t er i e r  f o r  kv a l i ta t i v  u t ve lg i ng  

Artikkel 57 

Utelukkelsesgrunner 

1. Offentlige oppdragsgivere skal utelukke en markeds-

deltaker fra å delta i en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter dersom de ved kontroll i samsvar med artikkel 59, 60 

og 61 har fastslått eller på annen måte får kjennskap til at 

vedkommende markedsdeltaker er dømt ved en endelig dom for 

et av følgende forhold: 

a)  deltakelse i en kriminell organisasjon, som definert i 

artikkel 2 i Rådets rammebeslutning 2008/841/JIS(1), 

b)  korrupsjon, som definert i artikkel 3 i konvensjonen om 

bekjempelse av korrupsjon som tjenestemenn i De euro-

peiske fellesskap eller tjenestemenn i Den europeiske 

unions medlemsstater er delaktige i («Convention on the 

fight against corruption involving officials of the European 

Communities or officials of Member States of the European 

  

(1) Rådets rammebeslutning 2008/841/JIS av 24. oktober 2008 om 

bekjempelse av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, 

s. 42). 

Union»)(2), og artikkel 2 nr. 1 i Rådets rammebeslutning 

2003/568/JIS(3), samt korrupsjon som definert i den 

nasjonale rett som gjelder for den offentlige oppdrags-

giveren eller markedsdeltakeren, 

c)  bedrageri som definert i artikkel 1 i konvensjonen om  

vern av De europeiske fellesskaps finansielle interesser 

(«Convention on the protection of the European 

Communities’ financial interests»)(4), 

d)  terrorhandlinger eller handlinger knyttet til terrorisme, som 

definert i henholdsvis artikkel 1 og 3 i Rådets ramme-

beslutning 2002/475/JIS(5), eller tilskyndelse eller medvir-

kning til eller forsøk på å begå slike handlinger, som nevnt 

i artikkel 4 i nevnte rammebeslutning, 

e)  hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme,  

som definert i artikkel 1 i europaparlaments- og råds 

direktiv 2005/60/EF(6), 

f)  barnearbeid og andre former for menneskehandel,  

som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2011/36/EU(7), 

Forpliktelsen til å utelukke en markedsdeltaker skal også gjelde 

dersom den personen som er dømt ved en endelig dom, er 

medlem av denne markedsdeltakerens administrasjons-, ledel-

ses- eller kontrollorgan eller er bemyndiget til å representere, 

treffe beslutninger om eller kontrollere markedsdeltakeren. 

2. En markedsdeltaker skal utelukkes fra deltakelse i en 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter dersom den 

offentlige oppdragsgiveren får kjennskap til at markeds-

deltakeren ikke oppfyller sine forpliktelser vedrørende betaling 

av skatter og trygde- eller pensjonspremier, og dersom dette er 

fastslått ved en rettsavgjørelse eller et forvaltningsvedtak som 

har endelig og bindende virkning i samsvar med lovbe-

stemmelsene i den staten der den er etablert, eller i samsvar 

med lovbestemmelsene i den medlemsstaten der den offentlige 

oppdragsgiveren er etablert. 

Dessuten kan offentlige oppdragsgivere utelukke, eller kan 

pålegges av medlemsstatene å utelukke en markedsdeltaker fra 

deltakelse i en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 

dersom den offentlige oppdragsgiveren på hensiktsmessig måte 

kan dokumentere at markedsdeltakeren ikke oppfyller sine 

forpliktelser vedrørende betaling av skatter eller trygde- og 

pensjonspremier.  

  

(2) EFT C 195 av 25.6.1997, s. 1. 

(3) Rådets rammebeslutning 2003/568/JIS av 22. juli 2003 om 

bekjempelse av korrupsjon i privat sektor (EUT L 192 av 

31.7.2003, s. 54). 

(4) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48. 

(5) Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om 

bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 av 22.6.2002, s. 3). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 

om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 

25.11.2005, s. 15). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/36/EU av 5. april om 

forebygging og bekjempelse av menneskehandel og vern av ofrene 

for menneskehandel, og om oppheving av Rådets rammebeslutning 

2002/629/JIS (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1). 
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Dette nummer skal ikke lenger få anvendelse når markeds-

deltakeren har oppfylt sine forpliktelser ved å betale eller inngå 

en bindende ordning med sikte på å betale skyldige skatter eller 

trygde- og pensjonspremier, herunder eventuelt påløpte renter 

eller bøter. 

3. Medlemsstatene kan unntaksvis fastsette et unntak fra den 

obligatoriske utelukkelsen fastsatt i nr. 1 og 2, av tvingende 

allmenne hensyn, for eksempel folkehelse eller miljøvern. 

Medlemsstatene kan også fastsette et unntak fra den obliga-

toriske utelukkelsen fastsatt i nr. 2 dersom en utelukkelse klart 

ville være uforholdsmessig, særlig dersom det bare dreier seg 

om små ubetalte beløp til skatter eller trygde- og pensjons-

premier, eller dersom markedsdeltakeren ble underrettet om det 

nøyaktige skyldige beløpet etter sitt brudd på forpliktelsene 

vedrørende betaling av skatter eller trygde- og pensjonspremier 

på et tidspunkt der den ikke hadde mulighet til å treffe tiltak 

som fastsatt i nr. 2 tredje ledd før utløpet av fristen for anmod-

ning om deltakelse eller, ved en åpen anbudskonkurranse, før 

fristen for innlevering av anbud. 

4. Offentlige oppdragsgivere kan utelukke, eller kan påleg-

ges av medlemsstatene å utelukke en markedsdeltaker fra 

deltakelse i en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter i 

følgende tilfeller: 

a)  dersom den offentlige oppdragsgiveren på hensiktsmessig 

måte kan dokumentere et brudd på gjeldende forpliktelser 

nevnt i artikkel 18 nr. 2, 

b)  dersom markedsdeltakeren er konkurs eller er gjenstand for 

insolvensbehandling eller framgangsmåter for avvikling, 

dersom dens eiendeler er under administrasjon av et 

avviklingsstyre eller av retten, dersom den er i en frivillig 

gjeldsordning, dersom den har innstilt sin virksomhet eller 

befinner seg i en lignende situasjon som følge av en 

tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og 

forskrifter, 

c)  dersom den offentlige oppdragsgiveren på hensiktsmessig 

måte kan dokumentere at markedsdeltakeren er skyldig i 

alvorlig yrkesmessig forsømmelse, som medfører tvil om 

vedkommendes integritet, 

d)  dersom den offentlige oppdragsgiveren har tilstrekkelig 

mulige indikasjoner til å fastslå at markedsdeltakeren har 

inngått avtaler med andre markedsdeltakere med sikte på å 

vri konkurransen, 

e)  dersom en interessekonflikt i henhold til artikkel 24 ikke 

kan avhjelpes effektivt med andre, mindre inngripende 

tiltak, 

f)  dersom en konkurransevridning som følge av markeds-

deltakernes tidligere deltakelse i forberedelsen av fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter, som nevnt i 

artikkel 41, ikke kan avhjelpes effektivt med andre, mindre 

inngripende tiltak, 

g)  dersom markedsdeltakeren har vist betydelige eller ved-

varende mangler i gjennomføringen av et grunnleggende 

krav ved en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere 

kontrakt med en oppdragsgiver eller en tidligere konse-

sjonskontrakt som førte til at nevnte tidligere kontrakt ble 

hevet før tiden, skadeserstatning eller andre lignende 

sanksjoner, 

h)  dersom markedsdeltakeren har gjort seg skyldig i grov 

fordreining av de opplysningene som kreves for kontrollen 

av at det ikke foreligger utelukkelsesgrunner, og av om 

utvelgingskriteriene er oppfylt, har holdt slike opplysninger 

tilbake eller ikke er i stand til å framlegge underlags-

dokumenter i henhold til artikkel 59, eller 

i)  dersom markedsdeltakeren utilbørlig har forsøkt å påvirke 

beslutningsprosessen hos den offentlige oppdragsgiveren, å 

innhente fortrolige opplysninger som kan gi den utilbørlige 

fordeler i framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, eller 

uaktsomt å gi villedende opplysninger som kan ha vesentlig 

innflytelse på beslutninger vedrørende utelukkelse, 

utvelging eller tildeling. 

Uten hensyn til bokstav b) i første ledd kan medlemsstatene 

kreve eller fastsette muligheten for at den offentlige oppdrags-

giveren ikke utelukker en markedsdeltaker som befinner  

seg i en av situasjonene nevnt i nevnte bokstav, dersom den 

offentlige oppdragsgiveren har fastslått at den aktuelle mar-

kedsdeltakeren vil være i stand til å gjennomføre kontrakten, 

idet det tas hensyn til de gjeldende nasjonale reglene og 

tiltakene for fortsatt virksomhet når det gjelder situasjonene 

nevnt i bokstav b). 

5. Offentlige oppdragsgivere skal når som helst i fram-

gangsmåten utelukke en markedsdeltaker dersom det viser seg 

at markedsdeltakeren, i lys av handlinger som er foretatt eller 

unnlatt enten før eller etter framgangsmåten, befinner seg i en 

av situasjonene nevnt i nr. 1 og 2. 

Offentlige oppdragsgivere kan når som helst i framgangsmåten 

utelukke eller pålegges av medlemsstatene å utelukke en 

markedsdeltaker dersom det viser seg at markedsdeltakeren, i 

lys av handlinger som er foretatt eller unnlatt enten før eller 

etter framgangsmåten, befinner seg i en av situasjonene nevnt i 

nr. 4. 

6. En markedsdeltaker som befinner seg i en av situasjonene 

nevnt i nr. 1 og 4, kan framlegge bevis på at de tiltakene som 

markedsdeltakeren har truffet, er tilstrekkelige til å dokumen-

tere dens pålitelighet, til tross for at det foreligger en relevant 

utelukkelsesgrunn. Dersom slike bevis anses som tilstrekkelige, 

skal den berørte markedsdeltakeren ikke utelukkes fra fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter.  
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For dette formål skal markedsdeltakeren bevise at den har betalt 

eller påtatt seg å betale erstatning for eventuell skade som det 

straffbare forholdet eller forsømmelsen har forårsaket, klargjort 

fakta og omstendigheter på en omfattende måte gjennom aktivt 

samarbeid med undersøkende myndigheter og truffet konkrete, 

tekniske, organisatoriske og personalmessige tiltak som er 

hensiktsmessige for å hindre ytterligere straffbare forhold eller 

forsømmelser. 

De tiltakene som markedsdeltakerne treffer, skal evalueres idet 

det tas hensyn til alvorsgraden og de særlige omstendighetene 

rundt det straffbare forholdet og forsømmelsen. Dersom 

tiltakene anses å være utilstrekkelige, skal markedsdeltakeren 

motta en erklæring som angir årsakene til den beslutningen. 

En markedsdeltaker som ved en endelig dom er utelukket fra å 

delta i framgangsmåter ved tildeling av kontrakter eller konse-

sjoner, skal ikke ha rett til å benytte muligheten fastsatt i dette 

nummer i løpet av den utelukkelsesperioden som følger av 

denne dommen i den medlemsstaten der dommen er gyldig. 

7.  Ved lov eller forskrift og idet det tas hensyn til unions-

retten skal medlemsstatene angi vilkårene for gjennomføring av 

denne artikkel. De skal særlig bestemme den lengste tillatte 

utelukkelsesperioden dersom markedsdeltakeren ikke treffer 

noen tiltak som angitt i nr. 6 for å bevise sin pålitelighet. 

Dersom utelukkelsesperioden ikke er fastsatt gjennom endelig 

dom, skal den være høyst fem år fra den datoen da det falt 

endelig dom i tilfellene nevnt i nr. 1, og tre år fra datoen for den 

relevante hendelsen i tilfellene nevnt i nr. 4. 

Artikkel 58 

Utvelgingskriterier 

1. Utvelgingskriteriene kan omfatte 

a)  egnethet til å utøve yrkesvirksomhet, 

b)  økonomisk og finansiell evne, 

c)  teknisk og faglig dyktighet. 

Offentlige oppdragsgivere kan bare pålegge markedsdeltakere 

kriteriene nevnt i nr. 2, 3 og 4, som krav til deltakelse. De skal 

begrense kravene til deltakelse til de kravene som er relevante 

for å sikre at kandidaten eller anbyderen har tilstrekkelig 

juridisk og finansiell evne og teknisk og faglig dyktighet til å 

gjennomføre den kontrakten som skal tildeles. Alle krav skal 

være tilknyttet og stå i forhold til kontraktens gjenstand. 

2. Når det gjelder egnethet til å utøve den yrkesmessige 

virksomheten, kan de offentlige oppdragsgiverne kreve at 

markedsdeltakere skal være registrert i ett av bransjeregistrene 

eller handelsregistrene i sin etableringsstat, som beskrevet i 

vedlegg XI, eller være i samsvar med en annen forespørsel 

angitt i nevnte vedlegg. 

I forbindelse med framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 

om offentlig tjenesteyting, i den grad det kreves at markeds-

deltakere innehar en bestemt tillatelse eller er medlemmer av  

en bestemt organisasjon for å kunne yte de berørte tjenestene i 

sin hjemstat, kan den offentlige oppdragsgiveren kreve at  

de dokumenterer at de innehar en slik tillatelse eller et slikt 

medlemskap. 

3. Når det gjelder økonomisk og finansiell evne, kan 

offentlige oppdragsgivere pålegge krav som sikrer at markeds-

deltakere innehar den nødvendige økonomiske og finansielle 

evnen til å gjennomføre kontrakten. For dette formål kan 

offentlige oppdragsgivere særlig kreve at markedsdeltakere har 

en bestemt minsteomsetning per år, herunder en bestemt 

minsteomsetning på det området som omfattes av kontrakten. I 

tillegg kan offentlige oppdragsgivere kreve at markedsdeltakere 

gir opplysninger om sine årsregnskaper der for eksempel 

forholdet mellom eiendeler og forpliktelser vises. De kan også 

kreve et hensiktsmessig nivå på yrkesansvarsforsikring. 

Minsteomsetningen per år som kreves av markedsdeltakerne, 

skal ikke overstige det dobbelte av anslått kontraktsverdi, 

bortsett fra i behørig begrunnede tilfeller, for eksempel i 

forbindelse med særlig risiko knyttet til bygge- og anleggsar-

beidenes, tjenestenes eller varenes art. Den offentlige oppdrags-

giveren skal angi hovedårsakene til et slikt krav i innkjøpsdo-

kumentene eller den individuelle rapporten nevnt i artikkel 84. 

Det kan for eksempel tas hensyn til forholdet mellom eiendeler 

og forpliktelser dersom den offentlige oppdragsgiveren angir 

metoden og kriteriene for slike hensyn i innkjøpsdokumentene. 

Slike metoder og kriterier skal være oversiktlige, objektive og 

ikke-diskriminerende. 

Dersom en kontrakt deles opp i delkontrakter, skal denne 

artikkel få anvendelse på hver enkelt delkontrakt. Den 

offentlige oppdragsgiveren kan imidlertid fastsette minsteom-

setningen per år som det kreves at markedsdeltakere skal ha, 

ved å vise til grupper av delkontrakter dersom den anbyderen 

som vinner, tildeles flere delkontrakter som skal gjennomføres 

samtidig. 

Dersom kontrakter som er basert på en rammeavtale, skal 

tildeles etter gjenåpning av konkurransen, skal det høyeste 

kravet til omsetning per år nevnt i annet ledd i dette nummer, 

beregnes på grunnlag av den forventede største størrelsen på 

spesifikke kontrakter som vil bli gjennomført samtidig, eller 

dersom dette ikke er kjent, på grunnlag av den anslåtte verdien 

av rammeavtalen. Når det gjelder dynamiske innkjøpsordnin-

ger, skal det høyeste kravet til omsetning per år nevnt i annet 

ledd, beregnes på grunnlag av den forventede største størrelsen 

på spesifikke kontrakter som skal tildeles i henhold til denne 

ordningen.  
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4. Når det gjelder teknisk og faglig dyktighet, kan offentlige 

oppdragsgivere pålegge krav som sikrer at markedsdeltakere 

innehar de nødvendige menneskelige og tekniske ressursene og 

den nødvendige erfaringen til å gjennomføre kontrakten i 

henhold til en hensiktsmessig kvalitetsstandard. 

Offentlige oppdragsgivere kan særlig kreve at markedsdeltakere 

har tilstrekkelig erfaring som dokumenteres av hensiktsmessige 

henvisninger fra kontrakter som er gjennomført tidligere. En 

offentlig oppdragsgiver kan anta at en markedsdeltaker ikke 

innehar den påkrevde faglige dyktigheten dersom den offentlige 

oppdragsgiveren har fastslått at markedsdeltakeren har motstri-

dende interesser som kan påvirke gjennomføringen av kon-

trakten negativt. 

Ved framgangsmåter ved tildeling av kontrakter om varekjøp 

der det kreves monterings- eller installeringsarbeid, tjenester 

eller bygge- og anleggsarbeider, kan markedsdeltakernes 

faglige dyktighet når det gjelder å levere tjenesten eller utføre 

monteringen eller arbeidet, vurderes med hensyn til deres 

ferdigheter, effektivitet, erfaring og pålitelighet. 

5. Offentlige oppdragsgivere skal i kunngjøringen av kon-

kurranse eller i innbydelsen til å bekrefte interesse angi hvilke 

vilkår som kreves for deltakelse, som kan uttrykkes som 

minstekrav til kapasitet, sammen med egnet dokumentasjon. 

Artikkel 59 

Felles europeisk innkjøpsdokument 

1. Når anmodninger om deltakelse eller anbud innleveres, 

skal offentlige oppdragsgivere godta det felles europeiske inn-

kjøpsdokumentet (ESPD), som består av en oppdatert egen-

erklæring som foreløpig dokumentasjon i stedet for sertifikater 

utstedt av offentlige myndigheter eller tredjemann, som 

bekrefter at den aktuelle markedsdeltakeren oppfyller følgende 

vilkår: 

a)  den befinner seg ikke i en av situasjonene nevnt i artikkel 

57 der markedsdeltakere skal eller kan utelukkes, 

b)  den oppfyller de relevante utvelgingskriteriene som er 

fastsatt i samsvar med artikkel 58, 

c)  eventuelt oppfyller den de objektive reglene og kriteriene 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 65. 

Dersom markedsdeltakeren benytter kapasiteten til andre 

enheter i henhold til artikkel 63, skal ESPD også inneholde 

opplysningene nevnt i første ledd i dette nummer for slike 

enheter. 

ESPD skal bestå av en formell erklæring fra markedsdeltakeren 

om at den relevante utelukkelsesgrunnen ikke gjelder, og/eller 

at de relevante utvelgingskriteriene er oppfylt, og skal gi de 

relevante opplysningene som den offentlige oppdragsgiveren 

krever. ESPD skal videre oppgi hvilken offentlig myndighet 

eller tredjemann som er ansvarlig for å utarbeide underlagsdo-

kumentene, og skal inneholde en formell erklæring om at mar-

kedsdeltakeren, på forespørsel og uten opphold, vil kunne 

framlegge disse underlagsdokumentene. 

Dersom den offentlige oppdragsgiveren kan innhente 

underlagsdokumentene direkte ved å gå inn i en database i 

henhold til nr. 5, skal EPSD også inneholde de opplysningene 

som kreves for dette, for eksempel internettadressen til 

databasen, eventuelle identifiseringsopplysninger og eventuelt 

nødvendig samtykkeerklæring. 

Markedsdeltakerne kan bruke om igjen en ESPD som allerede 

er brukt i en tidligere framgangsmåte ved tildeling av kon-

trakter, forutsatt at opplysningene i den fortsatt er korrekte. 

2. ESPD skal utarbeides på grunnlag av et standardskjema. 

Kommisjonen skal fastsette dette standardskjemaet ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 89 nr. 3. 

ESPD skal framlegges utelukkende i elektronisk form. 

3. Uten hensyn til artikkel 92 skal Kommisjonen gjennomgå 

den praktiske anvendelsen av ESPD idet det tas hensyn til den 

tekniske utviklingen av databaser i medlemsstatene, og fram-

legge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2017. 

Eventuelt skal Kommisjonen komme med forslag til løsninger 

som forbedrer tilgangen til slike databaser over landegrensene 

og bruken av sertifikater og attester i det indre marked. 

4. En offentlig oppdragsgiver kan på et hvilket som helst 

tidspunkt under framgangsmåten ved tildeling av kontrakter be 

anbydere eller kandidater om å framlegge alle eller en del av 

underlagsdokumentene dersom dette er nødvendig for å sikre at 

framgangsmåten gjennomføres korrekt. 

Før den offentlige oppdragsgiveren tildeler kontrakten, skal 

den, unntatt når det gjelder kontrakter basert på rammeavtaler 

dersom slike kontrakter inngås i samsvar med artikkel 33 nr. 3 

eller artikkel 33 nr. 4 bokstav a), kreve at anbyderen som den 

har besluttet å tildele kontrakten til, framlegger oppdaterte 

underlagsdokumenter i samsvar med artikkel 60, og eventuelt 

artikkel 62. Den offentlige oppdragsgiveren kan innby 

markedsdeltakere til å supplere eller presisere de sertifikatene 

som er mottatt i henhold til artikkel 60 og 62.  
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5. Uten hensyn til nr. 4 skal det ikke kreves at markeds-

deltakere skal framlegge underlagsdokumenter eller annen 

dokumentasjon dersom og i den grad den offentlige oppdrags-

giveren har mulighet til å innhente sertifikatene eller de 

relevante opplysningene direkte ved å gå inn i en nasjonal 

database som er tilgjengelig vederlagsfritt i en medlemsstat, for 

eksempel et nasjonalt innkjøpsregister, virtuell selskaps-

informasjon, et elektronisk dokumentarkiv eller et forhåndsut-

velgingssystem. 

Uten hensyn til nr. 4 skal det ikke kreves at markedsdeltakere 

skal framlegge underlagsdokumenter dersom den offentlige 

oppdragsgiveren som har tildelt kontrakten eller inngått 

rammeavtalen, allerede er i besittelse av disse dokumentene. 

Med hensyn til første ledd skal medlemsstatene sikre at 

databaser som inneholder relevante opplysninger om markeds-

deltakere og som deres offentlige oppdragsgivere har tilgang til, 

også er tilgjengelige på samme vilkår for offentlige oppdrags-

givere i de andre medlemsstatene. 

6. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig og oppdatere i e-

Certis en fullstendig liste over databaser som inneholder 

relevante opplysninger om markedsdeltakere og som offentlige 

oppdragsgivere fra de andre medlemsstatene har tilgang til. På 

anmodning skal medlemsstatene oversende til de andre med-

lemsstatene alle opplysninger knyttet til databasene nevnt i 

denne artikkel. 

Artikkel 60 

Dokumentasjon 

1. Offentlige oppdragsgivere kan kreve sertifikater, erklæ-

ringer og annen dokumentasjon nevnt i nr. 2, 3 og 4 i denne 

artikkel og vedlegg XII som bevis for at det ikke foreligger 

utelukkelsesgrunner som nevnt i artikkel 57, og for at 

utvelgingskriteriene er oppfylt i samsvar med artikkel 58. 

Offentlige oppdragsgivere skal ikke kreve annen dokumenta-

sjon enn den som er nevnt i denne artikkel og i artikkel 62. Når 

det gjelder artikkel 63, kan markedsdeltakerne benytte alle hen-

siktsmessige midler for å dokumentere overfor den offentlige 

oppdragsgiveren at de har de nødvendige ressursene til 

rådighet. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal godta følgende som 

fyllestgjørende bevis for at ikke noen av tilfellene som er angitt 

i artikkel 57, gjelder for markedsdeltakeren: 

a)  når det gjelder nr. 1 i nevnte artikkel, at det legges fram et 

utdrag fra det relevante registeret, for eksempel straffe-

registeret eller, i mangel av dette, et tilsvarende dokument 

utstedt av vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet 

i medlemsstaten, i hjemstaten eller i markedsdeltakerens 

etableringsstat, som viser at disse kravene er oppfylt, 

b)  når det gjelder nr. 2 og nr. 4 bokstav b) i nevnte artikkel, et 

sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten eller tredjestaten. 

Dersom den berørte medlemsstaten eller tredjestaten ikke 

utsteder slike dokumenter eller sertifikater, eller dersom disse 

ikke omfatter alle tilfellene som er angitt i artikkel 57 nr. 1 og 2 

og nr. 4 bokstav b), kan de erstattes av en erklæring under ed 

eller, i medlemsstater eller tredjestater der det ikke avgis slik 

erklæring under ed, en forsikring på ære og samvittighet avgitt 

av den berørte personen overfor vedkommende retts- eller 

forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller et ved-

kommende bransjeorgan i medlemsstaten, i hjemstaten eller i 

markedsdeltakerens etableringsstat. 

En medlemsstat skal, dersom det er relevant, avgi en offisiell 

erklæring om at dokumentene eller sertifikatene nevnt i dette 

nummer, ikke er utstedt, eller at de ikke omfatter alle tilfellene 

som er angitt i artikkel 57 nr. 1 og 2 og nr. 4 bokstav b). Slike 

offisielle erklæringer skal gjøres tilgjengelige gjennom det 

nettbaserte lageret for sertifikater (e-Certis) nevnt i artikkel 61. 

3. Som hovedregel kan bevis på markedsdeltakerens 

økonomiske og finansielle evne utgjøres av én eller flere av 

referansene oppført i vedlegg XII del I. 

Dersom markedsdeltakeren har gyldige grunner til ikke å kunne 

legge fram de referansene som den offentlige oppdragsgiveren 

har anmodet om, kan vedkommende godtgjøre sin økonomiske 

og finansielle evne med ethvert annet dokument som den 

offentlige oppdragsgiveren anser som egnet. 

4. Bevis på markedsdeltakernes tekniske evne kan legges 

fram i én eller flere av formene oppført i vedlegg XII del II, 

avhengig av art, mengde eller betydning samt anvendelsen av 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene. 

5. På anmodning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig for 

de andre medlemsstatene alle opplysninger knyttet til ute-

lukkelsesgrunnene oppført i artikkel 57, anbydernes egnethet til 

å utøve den yrkesmessige virksomheten, og den økonomiske og 

tekniske evnen nevnt i artikkel 58, samt alle opplysninger 

knyttet til dokumentasjonen nevnt i denne artikkel. 

Artikkel 61 

Nettbasert lager for sertifikater (e-Certis) 

1. Med sikte på å forenkle anbud på tvers av landegrensene, 

skal medlemsstatene sikre at opplysningene om sertifikater og 

andre former for dokumentasjon som er lagt inn i e-Certis, som 

er opprettet av Kommisjonen, hele tiden holdes oppdatert. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal ha tilgang til e-Certis og 

skal i første rekke kreve den typen sertifikater eller skjemaer for 

dokumentasjon som e-Certis inneholder. 

3. Kommisjonen skal gjøre alle språkversjonene av ESPD 

tilgjengelig i e-Certis.  
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Artikkel 62 

Standarder for kvalitetssikring og standarder for 

miljøstyring 

1. Dersom offentlige oppdragsgivere krever at det fram-

legges sertifikater utstedt av uavhengige organer som bekrefter 

at markedsdeltakeren overholder visse kvalitetssikrings-

standarder, herunder tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne, skal de vise til kvalitetssikringssystemer basert 

på relevante serier av europeiske standarder som er sertifisert av 

akkrediterte organer. De skal anerkjenne likeverdige sertifikater 

fra organer etablert i andre medlemsstater. De skal også godta 

annen dokumentasjon på likeverdige kvalitetssikringstiltak 

dersom den berørte markedsdeltakeren ikke hadde mulighet til 

å innhente slike sertifikater innen de relevante fristene av 

årsaker som ikke kan tilskrives nevnte markedsdeltaker, 

forutsatt at markedsdeltakeren dokumenterer at de foreslåtte 

kvalitetssikringstiltakene er i samsvar med de kvalitets-

sikringsstandardene som kreves. 

2. Dersom offentlige oppdragsgivere krever at det fram-

legges sertifikater utstedt av uavhengige organer som bekrefter 

at markedsdeltakeren overholder visse miljøstyringsordninger 

eller -standarder, skal de vise til unionsordningen for miljø-

styring og miljørevisjon (EMAS) eller til andre miljøstyrings-

ordninger anerkjent i samsvar med artikkel 45 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009, eller andre miljøstyringsstandarder basert på de 

relevante europeiske eller internasjonale standardene fra 

akkrediterte organer. De skal anerkjenne likeverdige sertifikater 

fra organer etablert i andre medlemsstater. 

Dersom en markedsdeltaker påviselig ikke hadde tilgang til 

slike sertifikater, eller ikke hadde noen mulighet til å oppnå 

dem innen de relevante fristene, av årsaker som ikke kan tilskri-

ves denne markedsdeltakeren, skal den offentlige oppdragsgi-

veren også godta annen dokumentasjon på miljøstyringstiltak, 

forutsatt at markedsdeltakeren dokumenterer at disse tiltakene 

er likeverdige med dem som kreves i henhold til den gjeldende 

miljøstyringsordningen eller -standarden. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning i samsvar med 

artikkel 86 gjøre tilgjengelig for andre medlemsstater alle 

opplysninger knyttet til dokumentene framlagt som bevis på 

samsvar med kvalitets- og miljøstandardene nevnt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 63 

Utnyttelse av andre enheters kapasitet 

1. Med hensyn til kriteriene i forbindelse med økonomisk og 

finansiell evne som angitt i henhold til artikkel 58 nr. 3, og til 

kriteriene i forbindelse med teknisk og faglig dyktighet som 

angitt i henhold til artikkel 58 nr. 4, kan en markedsdeltaker, 

dersom det er hensiktsmessig og for en bestemt kontrakt, basere 

seg på andre enheters kapasitet, uavhengig av den rettslige arten 

av deres forbindelse. Med hensyn til kriteriene i forbindelse 

med utdanningsmessige og faglige kvalifikasjoner nevnt i 

vedlegg XII del II bokstav f), eller til relevant yrkeserfaring, 

kan imidlertid markedsdeltakere bare utnytte andre enheters 

kapasitet dersom sistnevnte skal utføre de bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene som det kreves slik kapasitet til. 

Dersom en markedsdeltaker ønsker å utnytte andre enheters 

kapasitet, skal den dokumentere overfor den offentlige opp-

dragsgiveren at den vil ha rådighet over de nødvendige res-

sursene, for eksempel ved å framlegge en erklæring om dette 

fra disse enhetene. 

Den offentlige oppdragsgiveren skal i samsvar med artikkel 59, 

60 og 61 kontrollere om de enhetene hvis kapasitet markeds-

deltakeren har til hensikt å utnytte, oppfyller de relevante 

utvelgingskriteriene, og hvorvidt det foreligger utelukkelses-

grunner i henhold til artikkel 57. Den offentlige oppdragsgi-

veren skal kreve at markedsdeltakeren erstatter en enhet som 

ikke oppfyller et relevant utvelgingskriterium, eller som det 

foreligger obligatoriske utelukkelsesgrunner for. Den offentlige 

oppdragsgiveren kan kreve, eller kan pålegges av medlems-

staten å kreve at markedsdeltakeren erstatter en enhet som det 

foreligger ikke-obligatoriske utelukkelsesgrunner for. 

Dersom en markedsdeltaker utnytter andre enheters kapasitet 

når det gjelder kriterier knyttet til økonomisk og finansiell evne, 

kan den offentlige oppdragsgiveren kreve at markedsdeltakeren 

og disse enhetene er solidarisk ansvarlige for gjennomføringen 

av kontrakten. 

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som nevnt 

i artikkel 19 nr. 2, utnytte kapasiteten til deltakere i gruppen 

eller til andre enheter. 

2. Når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, tje-

nestekontrakter og monterings- eller installeringsarbeid i 

forbindelse med en varekontrakt, kan offentlige oppdragsgivere 

kreve at visse kritiske oppgaver utføres direkte av anbyderen 

selv, eller dersom anbudet er innlevert av en gruppe markeds-

deltakere som nevnt i artikkel 19 nr. 2, av en deltaker i den 

gruppen. 

Artikkel 64 

Offisielle lister over godkjente markedsdeltakere samt 

sertifisering utført av offentligrettslige eller privatrettslige 

organer 

1. Medlemsstatene kan opprette eller vedlikeholde offisielle 

lister over godkjente entreprenører, leverandører eller tjeneste-

ytere, eller innføre sertifisering ved sertifiseringsorganer som er 

i samsvar med europeiske sertifiseringsstandarder i henhold til 

vedlegg VII. 

De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

om adressen til sertifiseringsorganet eller til det organet som er 

ansvarlig for de offisielle listene, som søknadene skal sendes til. 

2. Medlemsstatene skal tilpasse vilkårene for registrering på 

de offisielle listene nevnt i nr. 1, og for utstedelsen av 

sertifikater fra sertifiseringsorganer, til bestemmelsene i dette 

underavsnitt.  
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Medlemsstatene skal også tilpasse disse vilkårene til artikkel 63 

med hensyn til søknader om registrering innsendt av markeds-

deltakere som tilhører en gruppe og hevder å ha tilgang til 

ressurser som vil bli stilt til deres rådighet av de andre 

selskapene i gruppen. I slike tilfeller skal disse markeds-

deltakerne kunne dokumentere overfor den myndigheten som 

oppretter den offisielle listen, at de vil ha disse ressursene til 

rådighet i hele gyldighetstiden for det sertifikatet som bekrefter 

at de er registrert på den offisielle listen, og at disse selskapene 

i hele det samme tidsrommet fortsatt vil oppfylle de kvalitative 

utvelgingskravene som er omfattet av den offisielle listen eller 

sertifikatet som markedsdeltakerne baserer sin registrering på. 

3. Markedsdeltakere som er registrert på de offisielle listene 

eller som har et sertifikat, kan for hver enkelt kontrakt over-

sende den offentlige oppdragsgiveren et registreringsbevis 

utstedt av vedkommende myndighet, eller sertifikatet utstedt av 

vedkommende sertifiseringsorgan. 

Disse sertifikatene skal angi de referansene som gjorde at disse 

markedsdeltakerne ble registrert på den offisielle listen eller ble 

sertifisert, samt hvilken klassifisering som er angitt i listen. 

4. Sertifisert registrering fra vedkommende organer på offi-

sielle lister eller et sertifikat utstedt av sertifiseringsorganet, 

utgjør en formodning om egnethet med hensyn til krav til 

kvalitativ utvelging omfattet av den offisielle listen eller 

sertifikatet. 

5. Opplysninger som kan utledes av registrering på offisielle 

lister eller av sertifisering, skal ikke bestrides uten en be-

grunnelse. Når det gjelder innbetaling av trygde- og pensjons-

premier og skatt, kan det kreves at registrerte markedsdeltakere 

legger fram et tilleggssertifikat for hver kontrakt som skal 

tildeles. 

Offentlige oppdragsgivere i andre medlemsstater skal anvende 

nr. 3 og første ledd i dette nummer bare til fordel for markeds-

deltakere som er etablert i den medlemsstaten der den offisielle 

listen føres. 

6. Kravene til bevis for de kriteriene for kvalitativ utvelging 

som er omfattet av den offisielle listen eller sertifikatet, skal 

være i samsvar med artikkel 60, og eventuelt artikkel 62. Ved 

registrering av markedsdeltakere fra andre medlemsstater på en 

offisiell liste eller ved sertifisering av markedsdeltakere, skal 

det ikke kreves ytterligere beviser eller erklæringer enn dem 

som kreves av nasjonale markedsdeltakere. 

Markedsdeltakere kan når som helt anmode om å bli registrert 

på en offisiell liste eller om at det utstedes et sertifikat. De skal 

i løpet av rimelig kort tid underrettes om beslutningen til den 

myndigheten som utarbeider den offisielle listen, eller til 

vedkommende sertifiseringsorgan. 

7.  Markedsdeltakere fra andre medlemsstater skal ikke 

pålegges slik registrering eller sertifisering for å kunne delta i 

en offentlig kontrakt. Offentlige oppdragsgivere skal 

anerkjenne likeverdige sertifikater fra organer etablert i andre 

medlemsstater. De skal også godta andre likeverdige former for 

dokumentasjon. 

8.  På anmodning skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig for 

de andre medlemsstatene alle opplysninger knyttet til dokumen-

ter utarbeidet som bevis for at markedsdeltakerne oppfyller 

kravene til å kunne bli registrert på den offisielle listen over 

godkjente markedsdeltakere, eller som bevis for at markeds-

deltakere fra andre medlemsstater innehar en likeverdig 

sertifisering. 

U n d er a vs n i t t  2  

R e d u ks j o n  a v  a n ta l l  ka n d i da te r ,  a n b u d o g  l ø s n i ng e r  

Artikkel 65 

Reduksjon av antall ellers kvalifiserte kandidater som skal 

innbys til å delta 

1. Ved begrensede anbudskonkurranser, konkurransefram-

gangsmåter med forhandling, framgangsmåter med kon-

kurransedialog og innovasjonspartnerskap kan offentlige opp-

dragsgivere begrense det antallet kandidater som oppfyller 

utvelgingskriteriene som de vil innby til å innlevere anbud eller 

gjennomføre en dialog, forutsatt at et minste antall kvalifiserte 

kandidater i samsvar med nr. 2 er tilgjengelig. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal i kunngjøringen av kon-

kurranse eller i innbydelsen til å bekrefte interesse angi hvilke 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler de vil 

anvende, det minste antallet og, der dette er hensiktsmessig, det 

største antallet kandidater de vil innby. 

Ved en begrenset anbudskonkurranse skal det minste antallet 

kandidater være fem. Ved konkurranseframgangsmåte med 

forhandling, framgangsmåte med konkurransedialog og innova-

sjonspartnerskap skal det minste antallet kandidater være tre. 

Under enhver omstendighet skal antallet kandidater som 

innbys, være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. 

Offentlige oppdragsgivere skal innby et antall kandidater som 

er minst like høyt som det minste antallet. Dersom imidlertid 

antallet kandidater som oppfyller utvelgingskriteriene og 

minstekravene til kapasitet som nevnt i artikkel 58 nr. 5, er 

lavere enn det minste antallet, kan offentlige oppdragsgivere 

fortsette framgangsmåten ved å innby kandidatene med nød-

vendig kapasitet. I forbindelse med den samme framgangsmå-

ten kan offentlige oppdragsgivere ikke ta med markedsdeltakere 

som ikke anmodet om deltakelse, eller kandidater som ikke har 

nødvendig kapasitet. 

Artikkel 66 

Reduksjon av antall anbud og løsninger 

Dersom offentlige oppdragsgivere benytter muligheten til å 

redusere antallet anbud som det skal forhandles om, som 

fastsatt i artikkel 29 nr. 6, eller løsninger som skal diskuteres, 

som fastsatt i artikkel 30 nr. 4, skal de gjøre dette ved å anvende 

tildelingskriteriene som er angitt i innkjøpsdokumentene. 

Antallet som til slutt blir stående igjen, skal sikre reell 

konkurranse i den grad det er et tilstrekkelig antall anbud, 

løsninger eller kvalifiserte kandidater.  
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U n d er a vs n i t t  3 

K o nt ra kt s t i l de l in g  

Artikkel 67 

Kriterier for kontraktstildeling 

1. Med forbehold for nasjonale lover og forskrifter om pris 

for visse varer eller vederlag for visse tjenester, skal offentlige 

oppdragsgivere basere tildelingen av offentlige kontrakter på 

det økonomisk mest fordelaktige anbudet. 

2. Det økonomisk mest fordelaktige anbudet fra den 

offentlige oppdragsgiverens synspunkt skal fastslås på grunnlag 

av pris eller kostnad ved hjelp av en kostnadseffektivitets-

strategi, for eksempel beregning av livssykluskostnad i samsvar 

med artikkel 68, og kan omfatte beste forhold mellom pris og 

kvalitet, som skal vurderes på grunnlag av kriterier, herunder 

kvalitative, miljømessige og/eller samfunnsmessige aspekter, 

knyttet til gjenstanden for den aktuelle offentlige kontrakten. 

Slike kriterier kan for eksempel omfatte 

a)  kvalitet, herunder teknisk verdi, estetiske og funksjonelle 

egenskaper, tilgjengelighet, universell utforming, sam-

funnsmessige, miljømessige og nyskapende egenskaper 

samt handel og handelsvilkår, 

b)  organiseringen av og kvalifikasjonene og erfaringen til det 

personalet som er utpekt til å gjennomføre kontrakten, 

dersom kvaliteten på det utpekte personalet kan ha en 

vesentlig betydning for nivået på gjennomføringen av 

kontrakten, eller 

c)  ettersalgstjeneste og teknisk bistand, leveringsvilkår som 

leveringsdato, leveringsprosess og leveringsfrist eller frist 

for ferdigstilling. 

Kostnadselementet kan også være i form av en fast pris eller 

fast kostnad, der markedsdeltakerne utelukkende konkurrerer 

med hensyn til kvalitetskriterier. 

Medlemsstatene kan fastsette at offentlige oppdragsgivere ikke 

kan bruke utelukkende pris eller utelukkende kostnad som 

eneste tildelingskriterium eller begrense bruken av dem til visse 

kategorier av offentlige oppdragsgivere eller visse typer 

kontrakter. 

3. Tildelingskriteriene skal anses å være forbundet med den 

offentlige kontraktens gjenstand dersom de er knyttet til de 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene som skal 

ytes i henhold til denne kontrakten, med hensyn til alle aspekter 

og på ethvert stadium i deres livssyklus, herunder faktorer som 

inngår i 

a)  den spesifikke prosessen med produksjon av, levering av 

eller handel med disse bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene, eller 

b)  en spesifikk prosess på et annet stadium i deres livssyklus, 

også dersom slike faktorer ikke utgjør noen del av deres 

materielle innhold. 

4. Tildelingskriteriene bør ikke gi de offentlige oppdrags-

giverne ubegrenset valgfrihet. De skal sikre mulighet for 

effektiv konkurranse og følges av spesifikasjoner som gjør det 

mulig å kontrollere anbydernes opplysninger på en effektiv 

måte for å kunne vurdere hvor godt anbyderne oppfyller til-

delingskriteriene. Ved tvil skal de offentlige oppdragsgiverne 

effektivt kontrollere nøyaktigheten av opplysningene og 

dokumentasjonen fra anbyderne. 

5. Den offentlige oppdragsgiveren skal i innkjøpsdokumen-

tene angi den relative vekten den tillegger hvert av de kriteriene 

som er valgt for å bestemme det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet, unntatt dersom dette bestemmes utelukkende på 

grunnlag av pris. 

Denne vektingen kan uttrykkes i form av et område med en 

hensiktsmessig største tillatte spredning. 

Dersom vekting ikke er mulig av objektive årsaker, skal  

den offentlige oppdragsgiveren angi kriteriene i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først. 

Artikkel 68 

Beregning av livssykluskostnader 

1. Beregning av livssykluskostnader skal i den grad det er 

relevant, helt eller delvis dekke alle de følgende kostnadene 

gjennom livssyklusen til et produkt, en tjeneste eller bygge- og 

anleggsarbeider: 

a)  kostnader som bæres av den offentlige oppdragsgiveren 

eller andre brukere, for eksempel: 

i) kostnader forbundet med anskaffelse, 

ii) brukskostnader, for eksempel forbruk av energi og 

andre ressurser, 

iii) vedlikeholdskostnader, 

iv) kostnader ved kassering, for eksempel kostnader i 

forbindelse med innsamling og resirkulering, 

b)  kostnader tilskrevet ekstern miljøvirkning knyttet til 

produktet, tjenesten eller bygge- og anleggsarbeidene i 

deres livssyklus, forutsatt at deres pengeverdi kan bestem-

mes og kontrolleres; slike kostnader kan omfatte kostnaden 

for utslipp av klimagasser og av andre utslipp av 

forurensende stoffer, samt andre kostnader i forbindelse 

med begrensning av klimaendringene. 

2. Dersom offentlige oppdragsgivere vurderer kostnadene 

ved hjelp av en metode for beregning av livssykluskostnader, 

skal de i innkjøpsdokumentene angi hvilke opplysninger som 

skal gis av anbyderne, og hvilken metode den offentlige 

oppdragsgiveren vil bruke til å bestemme livssykluskostnadene 

på grunnlag av disse opplysningene.  
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Metoden som brukes til å vurdere kostnader tilskrevet ekstern 

miljøvirkning, skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  den er basert på objektivt kontrollerbare og ikke-dis-

kriminerende kriterier. Særlig dersom den ikke er fastsatt 

for gjentatt eller stadig anvendelse, skal den ikke utilbørlig 

favorisere eller forfordele visse markedsdeltakere, 

b)  den er tilgjengelig for alle berørte parter, 

c)  de opplysningene som kreves, kan framskaffes med rimelig 

innsats av normalt aktsomme markedsdeltakere, herunder 

markedsdeltakere fra tredjestater som er parter i GPA eller 

andre internasjonale avtaler som Unionen er bundet av. 

3. Når en felles metode for beregning av livssykluskostnader 

er gjort obligatorisk ved en regelverksakt i Unionen, skal den 

felles metoden anvendes på vurderingen av livssykluskost-

nadene. 

En liste over slike regelverksakter, og om nødvendig de 

delegerte rettsaktene som utfyller dem, er oppført i vedlegg 

XIII. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 87 når det gjelder oppdatering 

av denne listen, når en oppdatering av listen er nødvendig på 

grunn av vedtakelse av ny lovgivning som gjør en felles metode 

obligatorisk, eller på grunn av oppheving eller endring av 

eksisterende rettsakter. 

Artikkel 69 

Unormalt lave anbud 

1. Offentlige oppdragsgivere skal kreve at markedsdeltakere 

gir en forklaring på prisen eller kostnadene som er foreslått i 

anbudet, dersom anbudene virker unormalt lave i forhold til 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene. 

2. Forklaringene nevnt i nr. 1 kan særlig gjelde 

a)  besparelser i forbindelse med produksjonsprosessen, 

tjenesteytingen eller byggemetoden, 

b)  de valgte tekniske løsningene eller eventuelle særlig 

gunstige vilkår som anbyderen har til rådighet for å levere 

varene, yte tjenestene eller utføre arbeidet, 

c)  den nyskapende karakteren ved arbeidet, varene eller 

tjenestene som er foreslått av anbyderen, 

d)  oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i artikkel 18 nr. 2, 

e)  oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i artikkel 71, 

f)  anbyderens mulighet til å få statsstøtte. 

3. Den offentlige oppdragsgiveren skal i samråd med 

anbyderen vurdere de opplysningene som er gitt. Den kan bare 

avvise anbudet dersom den dokumentasjonen som er gitt, ikke 

på tilfredsstillende måte gjør rede for det lave pris- eller kost-

nadsnivået som er foreslått, idet det tas hensyn til elementene 

nevnt i nr. 2. 

Offentlige oppdragsgivere skal avvise anbudet dersom de har 

fastslått at anbudet er unormalt lavt fordi det ikke er i samsvar 

med de gjeldende forpliktelsene nevnt i artikkel 18 nr. 2. 

4. Dersom en offentlig oppdragsgiver fastslår at et anbud er 

unormalt lavt fordi anbyderen har mottatt statsstøtte, kan 

anbudet bare avvises på dette grunnlag alene etter samråd med 

anbyderen, og dersom anbyderen innen en tilstrekkelig frist 

som den offentlige oppdragsgiveren fastsetter, ikke kan godt-

gjøre at den aktuelle støtten er forenlig med det indre marked i 

henhold til artikkel 107 i TEUV. Dersom den offentlige 

oppdragsgiveren avviser et anbud under slike omstendigheter, 

skal den underrette Kommisjonen om dette. 

5. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre tilgjengelig for 

andre medlemsstater gjennom forvaltningssamarbeid alle opp-

lysninger den har til rådighet, for eksempel lover, forskrifter, 

allmenngyldige kollektive avtaler eller nasjonale tekniske 

standarder knyttet til bevisene og dokumentene som er framlagt 

i forbindelse med de opplysningene som er angitt i nr. 2. 

KAPITTEL IV 

Gjennomføring av kontrakt 

Artikkel 70 

Vilkår for gjennomføring av kontrakter 

Offentlige oppdragsgivere kan fastsette særlige vilkår knyttet til 

gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at de er knyttet til 

kontraktens gjenstand i henhold til artikkel 67 nr. 3 og angitt i 

utlysingen av konkurranse eller i innkjøpsdokumentene. Disse 

vilkårene kan omfatte økonomiske, innovasjonsrelaterte, miljø-

messige, samfunnsmessige og sysselsettingsrelaterte hensyn. 

Artikkel 71 

Underleveranser 

1. Underleverandørens oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 sikres gjennom hensiktsmessige tiltak av ved-

kommende nasjonale myndigheter innenfor deres ansvars-

områder og oppgaver. 

2. Den offentlige oppdragsgiveren kan i innkjøpsdokumen-

tene be, eller pålegges av en medlemsstat å be, om at anbyderen 

i sitt anbud angir om denne har til hensikt å overdra en del av 

kontrakten til tredjemann og eventuelle underleverandører.  
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3. Medlemsstatene kan fastsette at på anmodning fra 

underleverandøren og dersom kontraktens art tillater det, skal 

den offentlige oppdragsgiveren overføre skyldige beløp direkte 

til underleverandøren for tjenester, varer eller bygge- og an-

leggsarbeider som er ytt til markedsdeltakeren som den 

offentlige kontrakten er tildelt til (hovedleverandøren). Slike 

tiltak kan omfatte hensiktsmessige ordninger som gjør det 

mulig for hovedleverandøren å bestride ikke-skyldige beløp. 

Ordningene for denne betalingsmåten skal angis i inn-

kjøpsdokumentene. 

4. Nr. 1–3 berører ikke spørsmålet om hovedleverandørens 

ansvar. 

5. Når det gjelder bygge- og anleggskontrakter og med 

hensyn til tjenester som skal ytes ved et anlegg som er under 

direkte tilsyn av den offentlige oppdragsgiveren, skal den 

offentlige oppdragsgiveren etter tildelingen av kontrakten og 

senest når gjennomføringen av kontrakten påbegynnes, kreve at 

hovedleverandøren angir overfor den offentlige oppdrags-

giveren navnet på, kontaktopplysningene til og de juridiske 

representantene for dens underleverandører som deltar i slike 

arbeider eller tjenester, dersom disse opplysningene er kjent på 

dette tidspunkt. Den offentlige oppdragsgiveren skal kreve at 

hovedleverandøren underretter den offentlige oppdragsgiveren 

om eventuelle endringer i disse opplysningene i løpet av kon-

traktstiden, samt om de nødvendige opplysningene for 

eventuelle nye underleverandører som den senere benytter til 

slike arbeider eller tjenester. 

Uten hensyn til første ledd kan medlemsstatene direkte pålegge 

hovedleverandøren forpliktelsen til å gi de nødvendige opplys-

ningene. 

Dersom det er nødvendig med hensyn til nr. 6 bokstav b) i 

denne artikkel, skal de nødvendige opplysningene ledsages av 

underleverandørens egenerklæringer som fastsatt i artikkel 59. 

Gjennomføringstiltakene nevnt i nr. 8 i denne artikkel kan 

fastsette at underleverandører som presenteres etter at kon-

trakten er tildelt, skal framlegge sertifikatene og andre under-

lagsdokumenter i stedet for egenerklæringen. 

Første ledd får ikke anvendelse på leverandører. 

Offentlige oppdragsgivere kan utvide, eller kan pålegges av 

medlemsstatene å utvide, forpliktelsene fastsatt i første ledd til 

for eksempel: 

a)  varekontrakter, andre tjenestekontrakter enn dem som 

gjelder tjenester som skal ytes ved de anleggene som er 

under direkte tilsyn av den offentlige oppdragsgiveren, eller 

til leverandører som deltar i bygge- og anleggskontrakter 

eller tjenestekontrakter, 

b)  underleverandører til hovedleverandørens underleverandør-

er eller enda lenger ned i underleverandørkjeden. 

6. Med mål om å unngå brudd på forpliktelsene nevnt i 

artikkel 18 nr. 2, kan det treffes hensiktsmessige tiltak, for 

eksempel: 

a)  Dersom nasjonal lovgivning i en medlemsstat fastsetter en 

ordning med solidaransvar mellom underleverandører og 

hovedleverandøren, skal den berørte medlemsstaten sikre at 

de relevante reglene anvendes i samsvar med vilkårene 

angitt i artikkel 18 nr. 2. 

b)  Offentlige oppdragsgivere kan i samsvar med artikkel 59, 

60 og 61 kontrollere eller pålegges av medlemsstater å 

kontrollere hvorvidt det foreligger utelukkelsesgrunner for 

underleverandører i henhold til artikkel 57. I så fall skal den 

offentlige oppdragsgiveren kreve at markedsdeltakeren 

erstatter en underleverandør som kontrollen har vist at det 

foreligger obligatoriske utelukkelsesgrunner for. Den 

offentlige oppdragsgiveren kan kreve, eller kan pålegges av 

medlemsstaten å kreve at markedsdeltakeren erstatter en 

underleverandør som kontrollen har vist at det foreligger 

ikke-obligatoriske utelukkelsesgrunner for. 

7.  Medlemsstatene kan fastsette strengere ansvarsregler i 

henhold til nasjonal rett, eller gå lenger i henhold til nasjonal 

lovgivning om direkte betalinger til underleverandører, for 

eksempel ved å fastsette bestemmelser om direkte betaling til 

underleverandører uten at det skal være nødvendig for dem å 

anmode om slik direkte betaling. 

8.  Medlemsstater som har valgt å fastsette tiltak i henhold til 

nr. 3, 5 eller 6, skal ved lov eller forskrift og idet det tas hensyn 

til unionsretten, angi vilkårene for gjennomføring av disse 

tiltakene. Medlemsstater som gjør dette, kan begrense anven-

delsesområdet for eksempel til visse typer kontrakter, visse 

kategorier av offentlige oppdragsgivere eller markedsdeltakere, 

eller til visse beløp. 

Artikkel 72 

Endring av kontrakter i deres løpetid 

1. Kontrakter og rammeavtaler kan endres uten noen ny 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter i samsvar med dette 

direktiv i ethvert av følgende tilfeller: 

a)  dersom endringene, uavhengig av deres pengeverdi, er 

fastsatt i de opprinnelige innkjøpsdokumentene i klare, 

tydelige og utvetydige revisjonsklausuler, som kan omfatte 

klausuler om revisjon av prisene, eller revisjonsmuligheter. 

Slike klausuler skal angi omfanget og arten av mulige 

endringer eller muligheter samt vilkårene som de kan bli 

brukt under. De skal ikke tillate endringer eller muligheter 

som vil endre kontraktens eller rammeavtalens overordnede 

art, 

b)  når det gjelder ytterligere bygge- og anleggsarbeider, 

tjenester eller varer fra den opprinnelige entreprenøren, 

som har blitt nødvendige, og som ikke var omfattet av det 

opprinnelige innkjøpet, dersom en endring av entreprenør   
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i) ikke kan gjøres av økonomiske eller tekniske årsaker, 

for eksempel krav til utskiftbarhet eller samvirkings-

evne for eksisterende utstyr, tjenester eller installasjoner 

som er kjøpt innenfor rammen av det opprinnelige 

innkjøpet, og 

ii) ville medføre betydelige ulemper eller en vesentlig 

økning av den offentlige oppdragsgiverens kostnader. 

 En økning i pris skal imidlertid ikke overstige 50 % av den 

opprinnelige kontraktens verdi. Dersom det foretas flere 

påfølgende endringer, skal denne begrensningen få anven-

delse på verdien av hver endring. Slike påfølgende 

endringer skal ikke ha til formål å omgå dette direktiv, 

c)  dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i) behovet for endringer er forårsaket av omstendigheter 

som en aktsom offentlig oppdragsgiver ikke kunne 

forutse, 

ii) endringen endrer ikke kontraktens overordnede art, 

iii) en økning i pris overstiger ikke 50 % av den opp-

rinnelige kontraktens eller rammeavtalens verdi. 

Dersom det foretas flere påfølgende endringer, skal 

denne begrensningen få anvendelse på verdien av hver 

endring. Slike påfølgende endringer skal ikke ha til 

formål å omgå dette direktiv, 

d)  dersom en ny entreprenør erstatter den som den offentlige 

oppdragsgiveren opprinnelig hadde tildelt kontrakten til, 

som følge av enten 

i) en utvetydig revisjonsklausul eller revisjonsmulighet i 

samsvar med bokstav a), 

ii) at en annen markedsdeltaker som oppfyller kriteriene 

for den kvalitative utvelgingen som opprinnelig er 

fastsatt, helt eller delvis trer inn i den opprinnelige 

entreprenørens sted som følge av omstrukturering av 

virksomheten, herunder overtakelse, fusjon, oppkjøp 

eller konkurs, forutsatt at dette ikke medfører andre 

vesentlige endringer av kontrakten og ikke har til 

hensikt å omgå gjennomføringen av dette direktiv, eller 

iii) i tilfelle den offentlige oppdragsgiveren selv påtar seg 

hovedleverandørens forpliktelser overfor dens under-

leverandører, dersom denne muligheten er fastsatt  

i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med  

artikkel 71, 

e)  dersom endringene, uavhengig av verdi, ikke er vesentlige i 

henhold til nr. 4. 

Offentlige oppdragsgivere som har endret en kontrakt i de 

tilfellene som er angitt i bokstav b) og c) i dette nummer, skal 

offentliggjøre en kunngjøring om dette i Den europeiske unions 

tidende. Slik kunngjøring skal inneholde opplysningene nevnt  

i vedlegg V del G og skal offentliggjøres i samsvar med  

artikkel 51. 

2. Dessuten, og uten at det er nødvendig å kontrollere om 

vilkårene angitt i bokstav a)–d) i nr. 4 er oppfylt, kan kon-

traktene likeledes endres uten at det kreves ny framgangsmåte 

ved tildeling av kontrakter i samsvar med dette direktiv, dersom 

verdien av endringene er lavere enn begge de følgende 

verdiene: 

i) terskelverdiene angitt i artikkel 4, og 

ii) 10 % av den opprinnelige kontraktsverdien når det gjelder 

tjeneste- og varekontrakter, og under 15 % av den opp-

rinnelige kontraktsverdien når det gjelder bygge- og an-

leggskontrakter. 

Endringen kan imidlertid ikke endre kontraktens eller ramme-

avtalens overordnede art. Dersom det foretas flere påfølgende 

endringer, skal verdien vurderes på grunnlag av den samlede 

nettoverdien av de påfølgende endringene. 

3. Når det gjelder beregningen av prisen nevnt i nr. 2 og i 

nr. 1 bokstav b) og c), skal den oppdaterte prisen være 

referanseverdien dersom kontrakten inneholder en indeks-

klausul. 

4. En endring av en kontrakt eller rammeavtale i dens 

løpetid, skal anses å være vesentlig i henhold til nr. 1 bokstav e) 

dersom den gjør kontraktens eller rammeavtalens karakter 

vesentlig forskjellig fra den som opprinnelig ble inngått. I alle 

tilfeller, og uten at det berører nr. 1 og 2, skal en endring anses 

å være vesentlig dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  endringen innfører vilkår som, dersom de hadde inngått i 

den opprinnelige framgangsmåten ved tildeling av kon-

trakter, ville ha gjort det mulig å delta for andre kandidater 

enn de som opprinnelig ble utvalgt, ville ha gjort det mulig 

å godta et annet anbud enn det som opprinnelig ble god-

kjent, eller ville ha tiltrukket andre deltakere til fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter, 

b)  endringen endrer den økonomiske balansen i kontrakten 

eller rammeavtalen til entreprenørens fordel på en måte 

som ikke var fastsatt i den opprinnelige kontrakten eller 

rammeavtalen, 

c)  endringen utvider kontraktens eller rammeavtalens omfang 

i betydelig grad, 

d)  dersom en ny entreprenør erstatter den som den offentlige 

oppdragsgiveren opprinnelig hadde tildelt kontrakten til, i 

andre tilfeller enn dem som er fastsatt i nr. 1 bokstav d). 

5. Det skal kreves en ny framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter i samsvar med dette direktiv ved andre endringer av 

bestemmelsene om en offentlig kontrakt eller rammeavtale i 

dens løpetid enn dem som er fastsatt i nr. 1 og 2.  
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Artikkel 73 

Heving av kontrakter 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere minst 

under følgende omstendigheter og på vilkår bestemt ved 

gjeldende nasjonal rett, har mulighet til å heve en offentlig 

kontrakt i dens løpetid, dersom 

a)  kontrakten har vært gjenstand for en betydelig endring, som 

ville ha krevd en ny framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter i henhold til artikkel 72, 

b)  entreprenøren, på det tidspunktet kontrakten ble tildelt, var 

i én av situasjonene nevnt i artikkel 57 nr. 1, og derfor 

skulle ha vært utelukket fra framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter, 

c)  kontrakten ikke skulle ha vært tildelt entreprenøren i lys av 

en alvorlig overtredelse av forpliktelsene fastsatt i 

traktatene og dette direktiv, som er fastslått av Den 

europeiske unions domstol innenfor rammen av en 

framgangsmåte i henhold til artikkel 258 i TEUV. 

AVDELING III 

SÆRLIGE INNKJØPSORDNINGER 

KAPITTEL I 

Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

Artikkel 74 

Tildeling av kontrakter for sosialtjenester og annen særlig 

tjenesteyting 

Offentlige kontrakter for sosialtjenester og annen særlig 

tjenesteyting oppført i vedlegg XIV skal tildeles i samsvar med 

dette kapittel dersom kontraktenes verdi er lik eller større enn 

terskelverdiene angitt i artikkel 4 bokstav d). 

Artikkel 75 

Offentliggjøring av kunngjøringer 

1. Offentlige oppdragsgivere som ønsker å tildele en 

offentlig kontrakt om tjenesteyting nevnt i artikkel 74, skal 

gjøre dette kjent på én av følgende måter: 

a)  med en kunngjøring av konkurranse, som skal inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg V del H, i samsvar med 

standardskjemaene nevnt i artikkel 51, eller 

b)  med en veiledende kunngjøring, som skal offentliggjøres 

kontinuerlig og inneholde opplysningene nevnt i vedlegg V 

del I. Den veiledende kunngjøringen skal spesifikt vise til 

de typene tjenester som vil være gjenstand for kontrakten 

som skal tildeles. Den skal angi at kontraktene vil bli tildelt 

uten ytterligere offentliggjøring, og innby interesserte 

markedsdeltakere til å uttrykke sin interesse skriftlig. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse dersom en fram-

gangsmåte med forhandling uten forhåndskunngjøring kunne ha 

vært brukt i samsvar med artikkel 32 for tildeling av en kontrakt 

om offentlig tjenesteyting. 

2. Offentlige oppdragsgivere som har tildelt en offentlig 

kontrakt om tjenestene nevnt i artikkel 74, skal bekjentgjøre 

resultatene av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter med 

en kunngjøring av kontraktstildeling, som skal inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg V del J, i samsvar med 

standardskjemaene nevnt i artikkel 51. De kan imidlertid sende 

slike kunngjøringer samlet for hvert kvartal. I så fall skal de 

sende de samlede kunngjøringene innen 30 dager etter utgangen 

av hvert kvartal. 

3. Kommisjonen skal fastsette standardskjemaene nevnt i 

nr. 1 og 2 i denne artikkel ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 89  

nr. 2. 

4. Kunngjøringene nevnt i denne artikkel skal offentliggjøres 

i samsvar med artikkel 51. 

Artikkel 76 

Prinsipper for tildeling av kontrakter 

1. Medlemsstatene skal innføre nasjonale regler for tildeling 

av kontrakter som er omfattet av dette kapittel, for å sikre at 

offentlige oppdragsgivere overholder prinsippene om innsyn  

og likebehandling av markedsdeltakere. Medlemsstatene står  

fritt til å bestemme hvilke saksbehandlingsregler som får 

anvendelse, så lenge slike regler tillater offentlige oppdrags-

givere å ta hensyn til særtrekkene ved de aktuelle tjenestene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere 

har mulighet til å ta hensyn til behovet for å sikre tjenestenes 

kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheter, tilgjengelighet og 

omfang, samt at prisene er overkommelige, og de forskjellige 

kategorier brukeres, herunder vanskeligstilte og sårbare 

gruppers, særlige behov, at brukerne får delta og får innflytelse, 

samt nyskaping. Medlemsstatene kan også fastsette at 

tjenesteyteren skal velges på grunnlag av det anbudet som har 

det beste forholdet mellom kvalitet og pris, idet det tas hensyn 

til kvalitets- og bærekraftskriterier for sosialtjenester. 

Artikkel 77 

Reserverte kontrakter for visse tjenester 

1. Medlemsstatene kan fastsette at offentlige oppdragsgivere 

kan gi en organisasjon retten til å delta i framgangsmåter ved 

tildeling av offentlige kontrakter som utelukkende gjelder de 

helse-, sosial- og kulturtjenestene som er nevnt i artikkel 74, 

som er omfattet av CPV-kodene 75121000-0, 75122000-7, 

75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-

8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 

80520000-5, 80590000-6, fra 85000000-9 til 85323000-9, 

92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 og 98133110-8.  
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2. En organisasjon som er nevnt i nr. 1, skal oppfylle alle 

følgende vilkår: 

a)  dens mål er å ivareta en oppgave innenfor offentlig 

tjenesteyting som er knyttet til yting av tjenestene nevnt i 

nr. 1, 

b)  overskudd reinvesteres med sikte på å nå organisasjonens 

mål. Dersom overskudd utdeles eller omfordeles, bør dette 

skje på grunnlag av deltakelse, 

c)  ledelses- eller eierskapsstrukturen i den organisasjonen som 

gjennomfører kontrakten, er basert på prinsippene for 

arbeidstakeres eierskap eller medbestemmelse, eller krever 

aktiv deltakelse av arbeidstakere, brukere eller berørte 

parter, og 

d)  organisasjonen er ikke tildelt noen kontrakt for de berørte 

tjenestene av den berørte oppdragsgiveren i henhold til 

denne artikkel i løpet av de siste tre årene. 

3. Kontraktens varighet skal være høyst tre år. 

4. I utlysingen av konkurranse skal det vises til denne 

artikkel. 

5. Uten hensyn til artikkel 92 skal Kommisjonen vurdere 

virkningene av denne artikkel og framlegge en rapport om 

gjennomføringen for Europaparlamentet og Rådet innen 

18. april 2019. 

KAPITTEL II 

Regler for prosjektkonkurranser 

Artikkel 78 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på 

a)  prosjektkonkurranser organisert som en del av en fram-

gangsmåte som fører til tildeling av en kontrakt om 

offentlig tjenesteyting, 

b)  prosjektkonkurranser med premier eller betalinger til 

deltakerne. 

I de tilfellene som er nevnt i første ledd bokstav a) i denne 

artikkel, beregnes terskelverdien nevnt i artikkel 4 på grunnlag 

av den anslåtte verdien, uten mva, av kontrakten om offentlig 

tjenesteyting, herunder eventuelle premier eller betalinger til 

deltakerne. 

I de tilfellene som er nevnt i første ledd bokstav b) i denne 

artikkel, viser terskelverdien til den samlede verdien av premier 

og betalinger, herunder den anslåtte verdien, uten mva, av 

kontrakten om offentlig tjenesteyting som senere vil kunne 

tildeles i henhold til artikkel 32 nr. 4, dersom den offentlige 

oppdragsgiveren har gjort kjent sin hensikt om å tildele en slik 

kontrakt i kunngjøringen av konkurransen. 

Artikkel 79 

Kunngjøringer 

1. Offentlige oppdragsgivere som har til hensikt å arrangere 

en prosjektkonkurranse, skal gjøre dette kjent i en konkurranse-

kunngjøring. 

Dersom de har til hensikt deretter å tildele en tjenestekontrakt i 

henhold til artikkel 32 nr. 4, skal dette angis i konkurranse-

kunngjøringen. 

2. Offentlige oppdragsgivere som har arrangert en prosjekt-

konkurranse, skal sende en kunngjøring av resultatene av kon-

kurransen i samsvar med artikkel 51, og skal kunne dokumen-

tere avsendelsesdatoen. 

Dersom opplysninger om resultatet av konkurransen ville være 

til hinder for håndheving av loven, i strid med allmennhetens 

interesse, til skade for bestemte offentlige eller private foretaks 

rettslige forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 

mellom tjenesteytere, trenger slike opplysninger ikke å 

offentliggjøres. 

3. Kunngjøringene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 51 nr. 2–6 og artikkel 52. 

De skal inneholde opplysningene fastsatt i henholdsvis del E og 

F i vedlegg V i samme format som i standardskjemaene. 

Kommisjonen skal fastsette standardskjemaene ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 89 nr. 2. 

Artikkel 80 

Regler for organisering av prosjektkonkurranser og 

utvelging av deltakere 

1. Når offentlige oppdragsgivere organiserer prosjektkon-

kurranser, skal de anvende framgangsmåtene som er tilpasset til 

bestemmelsene i avdeling I og dette kapittel. 

2. Adgangen til å delta i prosjektkonkurranser skal ikke 

begrenses 

a)  med henvisning til en medlemsstats territorium eller en del 

av dette, 

b)  med den begrunnelsen at deltakerne i henhold til lovgiv-

ningen i den medlemsstaten der konkurransen arrangeres, 

skal være enten fysiske eller juridiske personer. 

3. Ved prosjektkonkurranser med et begrenset antall delta-

kere skal de offentlige oppdragsgiverne fastsette klare og ikke-

diskriminerende utvelgingskriterier. Under enhver om-

stendighet skal antallet kandidater som innbys til å delta, være 

tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse.  
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Artikkel 81 

Juryens sammensetning 

Juryen skal utelukkende bestå av fysiske personer som er 

uavhengige av deltakerne i prosjektkonkurransen. Dersom en 

bestemt faglig kvalifikasjon kreves av deltakere i en kon-

kurranse, skal minst en tredel av jurymedlemmene ha denne 

kvalifikasjonen eller en tilsvarende kvalifikasjon. 

Artikkel 82 

Juryens avgjørelser 

1. Juryen skal være uavhengig i sine avgjørelser eller 

uttalelser. 

2. Juryen skal undersøke planer og prosjekter som fram-

legges anonymt av kandidatene, og utelukkende på grunnlag av 

kriteriene angitt i konkurransekunngjøringen. 

3. Juryen skal føre opp sin rangering av prosjektene i en 

rapport, undertegnet av jurymedlemmene, ut fra hvert enkelt 

prosjekts kvaliteter, sammen med merknader og eventuelle 

punkter som bør klarlegges. 

4. Anonymiteten skal ivaretas fram til juryen har avgitt sin 

uttalelse eller truffet sin avgjørelse. 

5. Kandidatene kan om nødvendig innbys til å svare på 

spørsmål som juryen har anført i protokollen, for å klarlegge 

eventuelle aspekter ved prosjektene. 

6. Det skal føres fullstendig protokoll over dialogen mellom 

jurymedlemmene og kandidatene. 

AVDELING IV 

STYRINGSPRINSIPPER 

Artikkel 83 

Håndheving 

1. For på en effektiv måte å sikre korrekt og effektiv 

gjennomføring av dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at 

minst de oppgavene som er angitt i denne artikkel, utføres av 

én/ett eller flere myndigheter, organer eller strukturer. De skal 

angi overfor Kommisjonen alle myndigheter, organer eller 

strukturer som har kompetanse til å utføre disse oppgavene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det føres tilsyn med anven-

delsen av reglene for offentlige innkjøp. 

Dersom tilsynsmyndighetene eller -strukturene på eget initiativ 

eller ved mottak av opplysninger identifiserer bestemte over-

tredelser eller systemproblemer, skal de gis myndighet til å 

melde fra om disse problemene til nasjonale revisjons-

myndigheter, domstoler eller andre egnede myndigheter eller 

strukturer, for eksempel ombudsmannen, nasjonale parlamenter 

eller deres komiteer. 

3. Resultatene fra tilsynsvirksomheten i henhold til nr. 2 skal 

gjøres tilgjengelig for offentligheten ved hjelp av egnede 

informasjonsmidler. Disse resultatene skal også gjøres tilgjen-

gelig for Kommisjonen. De kan for eksempel inngå i tilsyns-

rapportene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

Innen 18. april 2017 og deretter hvert tredje år skal medlems-

statene oversende Kommisjonen en tilsynsrapport som even-

tuelt omfatter opplysninger om de hyppigst forekommende 

kildene til feilanvendelse eller rettslig usikkerhet, herunder 

mulige strukturelle eller tilbakevendende problemer med 

anvendelsen av reglene, om nivået på små og mellomstore 

bedrifters deltakelse i offentlige innkjøp, og om forebygging, 

påvisning og hensiktsmessig rapportering av tilfeller av 

bedrageri, korrupsjon, interessekonflikter og andre alvorlige 

uregelmessigheter i forbindelse med innkjøp. 

Kommisjonen kan høyst hvert tredje år be medlemsstatene om å 

gi opplysninger om den praktiske gjennomføringen av nasjonal 

strategisk innkjøpspolitikk. 

Med hensyn til dette nummer og nr. 4 i denne artikkel menes 

med «små og mellomstore bedrifter» det samme som definert i 

kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1). 

På grunnlag av de opplysningene som mottas i henhold til dette 

nummer, skal Kommisjonen regelmessig utstede en rapport om 

gjennomføringen av og beste praksis for nasjonal innkjøps-

politikk i det indre marked. 

4. Medlemsstatene skal sikre at 

a)  informasjon og veiledning om fortolkning og anvendelse av 

unionsretten for offentlige innkjøp er tilgjengelig ved-

erlagsfritt for å hjelpe offentlige oppdragsgivere og mar-

kedsdeltakere, særlig små og mellomstore bedrifter, til å 

anvende unionsreglene for offentlige innkjøp korrekt, og 

b)  at offentlige oppdragsgivere har adgang til støtte med 

hensyn til planlegging og gjennomføring av framgangsmå-

ter ved tildeling av kontrakter. 

5. Medlemsstatene skal, med forbehold for de allmenne 

framgangsmåtene og arbeidsmetodene som Kommisjonen har 

innført for sin kommunikasjon og kontakt med medlemsstatene, 

utpeke et kontaktpunkt for samarbeidet med Kommisjonen med 

hensyn til anvendelsen av regelverket for offentlige innkjøp. 

6. Offentlige oppdragsgivere skal, minst i kontraktens 

løpetid, oppbevare kopier av alle inngåtte kontrakter som har en 

verdi på minst  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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a) 1 000 000 euro når det gjelder kontrakter om offentlig 

varekjøp eller kontrakter om offentlig tjenesteyting, 

b) 10 000 000 euro når det gjelder offentlige bygge- og an-

leggskontrakter. 

Offentlige oppdragsgivere skal gi tilgang til disse kontraktene; 

tilgang til bestemte dokumenter eller bestemte opplysninger kan 

imidlertid avslås i den grad og på de vilkår som er fastsatt i 

gjeldende unionsregler eller nasjonale regler for tilgang til 

dokumenter og personvern. 

Artikkel 84 

Individuelle rapporter om framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter 

1. For hver kontrakt eller rammeavtale som er omfattet av 

dette direktiv, og hver gang av en dynamisk innkjøpsordning 

opprettes, skal offentlige oppdragsgivere utarbeide en skriftlig 

rapport som minst skal inneholde følgende: 

a)  den offentlige oppdragsgivers navn og adresse, samt 

kontraktens, rammeavtalens eller den dynamiske innkjøps-

ordningens gjenstand og verdi, 

b)  dersom det er relevant, resultatene av den kvalitative 

utvelgingen og/eller reduksjonen av antall kandidater, 

anbud og løsninger i henhold til artikkel 65 og 66, det vil si 

i) navnene på de utvalgte kandidatene og anbyderne, samt 

grunnene til at de ble valgt, 

ii) navnene på de avviste kandidatene og anbyderne, samt 

grunnene til at de ble avvist, 

c)  grunnene til avvisning av anbud som anses for å være 

unormalt lave, 

d)  navnet på den antatte anbyderen og grunnene til at dette 

anbudet er valgt, og, dersom dette er kjent, hvilken andel av 

kontrakten eller rammeavtalen som den antatte anbyderen 

har til hensikt å overdra til tredjemann, og, dersom dette er 

kjent på dette tidspunktet, navnene på hovedleverandørens 

eventuelle underleverandører, 

e)  ved konkurranseframgangsmåter med forhandlinger og 

konkurransedialog, omstendighetene fastsatt i artikkel 26 

som berettiger bruken av slike framgangsmåter, 

f)  ved framgangsmåter med forhandling uten forhånds-

kunngjøring, omstendighetene nevnt i artikkel 32 som 

berettiger bruken av denne framgangsmåten, 

g)  dersom det er relevant, grunnene til at den offentlige 

oppdragsgiveren har bestemt at det ikke skal tildeles noen 

kontrakt eller rammeavtale eller opprettes noen dynamisk 

innkjøpsordning, 

h)  dersom det er relevant, grunnene til at det er brukt andre 

kommunikasjonsmidler enn elektroniske kommunikasjons-

midler til innlevering av anbud, 

i)  dersom det er relevant, påviste interessekonflikter og tiltak 

truffet som følge av dette. 

Denne rapporten kreves ikke for kontrakter som er basert på 

rammeavtaler dersom disse er inngått i samsvar med artikkel 33 

nr. 3 eller artikkel 33 nr. 4 bokstav a). 

I den grad kunngjøringen av kontraktstildeling som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 50 eller artikkel 75 nr. 2, 

inneholder opplysninger som kreves i dette nummer, kan 

offentlige oppdragsgivere vise til den kunngjøringen. 

2. Offentlige oppdragsgivere skal dokumentere utviklingen i 

alle framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, uavhengig av 

om disse gjennomføres med elektroniske midler eller ikke. For 

dette formål skal de sikre at de oppbevarer tilstrekkelig 

dokumentasjon til å kunne begrunne beslutninger som treffes i 

alle stadier av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, for 

eksempel dokumentasjon om kommunikasjon med markeds-

deltakere og interne drøftinger, utarbeiding av innkjøps-

dokumentene, eventuelle dialoger eller forhandlinger, utvelging 

og tildeling av kontrakten. Dokumentasjonen skal oppbevares i 

minst tre år fra den datoen da kontrakten ble tildelt. 

3. Rapporten, eller de viktigste elementene i den, skal over-

sendes Kommisjonen eller de vedkommende myndighetene, 

organene eller strukturene som er nevnt i artikkel 83, dersom de 

ber om det. 

Artikkel 85 

Nasjonale rapporter og statistiske opplysninger 

1. Kommisjonen skal vurdere kvaliteten på og full-

stendigheten av opplysningene som kan hentes fra kunngjø-

ringene nevnt i artikkel 48, 49, 50, 75 og 79, som offentliggjø-

res i samsvar med vedlegg VIII. 

Dersom kvaliteten på og fullstendigheten av opplysningene 

nevnt i første ledd i dette nummer ikke er i samsvar med 

forpliktelsene angitt i artikkel 48 nr. 1, artikkel 49, artikkel 50 

nr. 1, artikkel 75 nr. 2 og artikkel 79 nr. 3, skal Kommisjonen 

be om utfyllende opplysninger fra den berørte medlemsstaten. 

Innen en rimelig frist skal den berørte medlemsstaten framlegge 

de manglende statistiske opplysningene som Kommisjonen  

ber om. 

2. Innen 18. april 2017 og deretter hvert tredje år skal med-

lemsstatene oversende Kommisjonen en statistisk rapport om 

innkjøp som ville ha vært omfattet av dette direktiv dersom dets 

verdi hadde oversteget de relevante terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 4, med angivelse av et anslag av den samlede verdien 

av slike innkjøp i det berørte tidsrommet. Dette anslaget kan 

særlig være basert på de dataene som er tilgjengelige i henhold 

til nasjonale krav til offentliggjøring, eller på stikkprøvebaserte 

anslag. 

Denne rapporten kan inngå i rapporten nevnt i artikkel 83 nr. 3.  
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3. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen tilgang til opp-

lysninger om sin institusjonelle organisering knyttet til 

gjennomføringen av, tilsynet med og håndhevingen av dette 

direktiv, samt om nasjonale initiativer for å gi veiledning eller 

bistand til gjennomføringen av unionsreglene for offentlige 

innkjøp eller håndtere problemer som oppstår ved gjennom-

føringen av disse reglene. 

Disse opplysningene kan inngå i rapporten nevnt i artikkel 83 

nr. 3. 

Artikkel 86 

Forvaltningssamarbeid 

1. Medlemsstatene skal gi hverandre gjensidig bistand og 

skal treffe tiltak for å kunne samarbeide effektivt for å sikre 

utveksling av opplysninger om spørsmål nevnt i artikkel 42, 43, 

44, 57, 59, 60, 62, 64 og 69. De skal sikre at de opplysningene 

som utveksles, behandles fortrolig. 

2. Vedkommende myndigheter i alle berørte medlemsstater 

skal utveksle opplysninger i samsvar med personvernreglene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2). 

3. For å prøve om det er hensiktsmessig å bruke informa-

sjonssystemet for det indre marked (IMI), som ble opprettet ved 

forordning (EU) nr. 1024/2012 med sikte på utveksling av 

opplysninger omfattet av dette direktiv, skal det innledes et 

forsøksprosjekt innen 18. april 2015. 

AVDELING V 

DELEGERT MYNDIGHET, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 87 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 6, 22, 23, 56 og 68 skal gis Kommisjonen på ubestemt 

tid fra 17. april 2014. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6, 22, 23, 56 

og 68 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort i 

  

(1) 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). 

(2) 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). 

Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6, 22, 23, 

56 og 68 trer 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 både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 88 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen om en 

delegert rettsakt til Europaparlamentet og til Rådet skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 5. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten umid-

delbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin 

beslutning om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 89 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 

offentlige innkjøp nedsatt ved rådsbeslutning 71/306/EØF(3). 

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. 

Artikkel 90 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning og 

overgangsbestemmelser 

1. Medlemsstatene skal innen 18. april 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.  

  

(3) Rådsbeslutning 71/306/EØF av 26. juli 1971 om nedsettelse av en 

komité for offentlige bygge- og anleggskontrakter (EFT L 185 av 

16.8.1971, s. 15). 
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2. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 22 nr. 1 til 18. oktober 2018, 

unntatt dersom bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler 

er obligatorisk i samsvar med artikkel 34, 35 eller 36, 

artikkel 37 nr. 3, artikkel 51 nr. 2 eller artikkel 53. 

Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 22 nr. 1 til 18. april 2017 når det 

gjelder innkjøpssentraler. 

Dersom en medlemsstat velger å utsette anvendelsen av 

artikkel 22 nr. 1, skal vedkommende medlemsstat fastsette at 

offentlige oppdragsgivere kan velge mellom følgende kom-

munikasjonsmidler ved all kommunikasjon og informasjons-

utveksling: 

a)  elektroniske midler i samsvar med artikkel 22, 

b)  post eller annen egnet forsendelsesform, 

c)  telefaks, 

d)  en kombinasjon av disse midlene. 

3. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 59 nr. 2 annet ledd til 

18. april 2018. 

4. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 59 nr. 5 annet ledd til 

18. oktober 2018. 

5. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 61 nr. 2 til 18. oktober 2018. 

6. Når bestemmelsene nevnt i nr. 1–5 vedtas av medlems-

statene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 

det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler 

for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

7.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 91 

Opphevinger 

Direktiv 2004/18/EF oppheves med virkning fra 18. april 2016. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg XV. 

Artikkel 92 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal vurdere hvilke økonomiske virkninger 

anvendelsen av terskelverdiene angitt i artikkel 4, har på det 

indre marked, særlig når det gjelder faktorer som kontrakts-

tildeling over landegrensene og transaksjonskostnader, og 

framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2019. 

Der det er mulig og hensiktsmessig, skal Kommisjonen vurdere 

å foreslå en økning av de terskelbeløpene som får anvendelse i 

henhold til GPA, i neste forhandlingsrunde. Dersom terskel-

beløpene som får anvendelse i henhold til GPA, endres, skal 

rapporten, der det er relevant, følges opp av et forslag til en 

rettsakt som endrer terskelverdiene fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 93 

Ikrafttredelse 

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

i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 94 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort I EUT L 94 av 28.3.2014, s. 144–242.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/25/EU 

av 26. februar 2014 

om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, artikkel 62 og 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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I lys av resultatene fra Kommisjonens arbeidsdokument 

av 27. juni 2011 med tittelen «Evaluation Report — 

Impact and Effectiveness of EU Public Procurement 

Legislation», virker det hensiktsmessig å opprettholde 

reglene for innkjøp foretatt av enheter som driver 

virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester, ettersom nasjonale myndigheter fortsatt 

kan ha innflytelse på atferden til slike enheter, herunder 

kapitalinteresse og representasjon i enhetenes admini-

strasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. En annen 

grunn til fortsatt å regulere innkjøp i disse sektorene er 

at markedene disse enhetene opererer i er forholdsvis 

lukkede, fordi medlemsstatene har gitt særretter eller 

eneretter til å levere, stille til rådighet eller drive de 

nettene som brukes til de berørte tjenestene. 

2)  For å sikre at innkjøp foretatt av enheter som driver 

virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester, åpnes for konkurranse, bør det 

utarbeides bestemmelser som samordner fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter med hensyn til 

kontrakter over en viss verdi. Slik samordning kreves 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 28.3.2014,  

s. 243, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 53. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 84. 

(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 49. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. januar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. februar 2014. 

for å sikre at prinsippene i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV) ivaretas, særlig prinsippene 

om fritt varebytte, etableringsadgang og adgang til å yte 

tjenester samt de prinsippene som er avledet av disse, 

for eksempel prinsippene om likebehandling, ikke-

diskriminering, gjensidig anerkjennelse, forholds-

messighet og innsyn. I lys av hva som kjennetegner de 

sektorene som berøres, bør samordningen av fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter på unionsplan, 

samtidig som den sikrer anvendelsen av de nevnte 

prinsippene, skape en ramme for god handelspraksis og 

tillate størst mulig fleksibilitet. 

3)  Når det gjelder innkjøp til en verdi som er lavere enn de 

terskelverdiene som utløser anvendelse av bestemmel-

sene om samordning på unionsplan, er det hensikts-

messig å vise til rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol med hensyn til korrekt anvendelse av reglene 

og prinsippene i TEUV. 

4)  Offentlige innkjøp spiller en sentral rolle i Europa  

2020-strategien, fastsatt i kommisjonsmeldingen av  

3. mars 2010 med tittelen «Europe 2020 — A strategy 

for smart, sustainable and inclusive growth» («Europa 

2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst»), som ett av de markedsbaserte virkemidlene  

som skal brukes til å oppnå smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst og samtidig sikre at offentlige midler 

brukes på en mest mulig effektiv måte. For dette formål 

bør reglene for offentlige innkjøp vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF(5), 

revideres og moderniseres for å gi en mer effektiv 

anvendelse av offentlige midler, ved særlig å gjøre det 

lettere for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) å 

delta ved offentlige innkjøp, og gjøre det mulig for 

innkjøpere å utnytte offentlige innkjøp på en bedre måte 

til støtte for felles samfunnsmål. Det er også behov for å 

presisere grunnleggende begreper og prinsipper for å 

sikre økt rettssikkerhet og ta hensyn til visse aspekter 

ved Den europeiske unions domstols faste rettspraksis.  

  

(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/84/56 
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5)  Ved gjennomføringen av dette direktiv bør det tas 

hensyn til De forente nasjoners konvensjon om ret-

tighetene til personer med nedsatt funksjonsevne(1), 

særlig i forbindelse med valg av kommunikasjons-

midler, tekniske spesifikasjoner, tildelingskriterier og 

vilkårene for gjennomføring av en kontrakt. 

6)  Begrepet innkjøp bør i størst mulig grad tilsvare  

det begrepet som anvendes i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(2), idet 

det tas behørig hensyn til særtrekkene i de sektorene 

som omfattes av dette direktiv. 

7)  Det bør bemerkes at ingen bestemmelse i dette direktiv 

pålegger medlemsstatene noen forpliktelse til å kon-

kurranseutsette eller benytte underleverandører til yting 

av tjenester som de ønsker å yte selv, eller til å 

organisere på annen måte enn ved hjelp av innkjøp i 

henhold til dette direktiv. Tjenesteyting basert på lover, 

forskrifter eller arbeidsavtaler bør ikke omfattes. I 

enkelte medlemsstater kan dette for eksempel være 

tilfelle for yting av visse samfunnstjenester, for 

eksempel drikkevannsforsyning. 

8)  Det er også hensiktsmessig å bemerke at dette direktiv 

ikke bør berøre medlemsstatenes trygdelovgivning. Det 

bør heller ikke omhandle liberalisering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning som er forbeholdt 

offentlige eller private foretak, eller privatisering av 

offentlige foretak som yter tjenester. 

 Likeledes bør det bemerkes at medlemsstatene fritt kan 

organisere yting av lovfestede sosialtjenester eller andre 

tjenester, for eksempel posttjenester, enten som tjenester 

av allmenn økonomisk betydning eller som ikke-

økonomiske tjenester av allmenn interesse, eller som en 

kombinasjon av disse. Det er hensiktsmessig å presisere 

at ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse ikke 

bør høre inn under dette direktivs virkeområde. 

9)  Til slutt bør det bemerkes at dette direktiv ikke berører 

nasjonale, regionale eller lokale myndigheters frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, tjenestenes omfang og 

egenskapene til tjenesten som skal ytes, herunder 

eventuelle vilkår for kvaliteten på tjenesten, for å nå 

målene for den offentlige politikken. Dette direktiv bør 

heller ikke berøre nasjonale, regionale og lokale 

myndigheters myndighet til å yte, bestille og finansiere 

tjenester av allmenn økonomisk betydning i samsvar 

  

(1) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

(EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 

om offentlige innkjøp (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

med artikkel 14 i TEUV og protokoll nr. 26 om tjenester 

av allmenn interesse som er vedlagt TEUV og traktaten 

om Den europeiske union (TEU). Dette direktiv 

omhandler dessuten ikke finansiering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning eller medlemsstatenes 

støtteordninger, særlig på det sosiale området, i samsvar 

med Unionens konkurranseregler. 

10)  En kontrakt bør anses som en bygge- og anleggs-

kontrakt bare dersom kontraktsgjenstanden spesifikt 

omfatter utøvelse av de virksomhetene som er oppført i 

vedlegg I, selv om kontrakten omfatter yting av andre 

tjenester som er nødvendige for å utøve slik virksomhet. 

Tjenestekontrakter, særlig innenfor eiendomsfor-

valtning, kan i visse tilfeller omfatte bygge- og 

anleggsarbeider. I den grad slike bygge- og an-

leggsarbeider bare er av underordnet betydning i forhold 

til kontraktens hovedgjenstand, og er en mulig 

konsekvens av eller et tillegg til denne, vil imidlertid det 

faktum at slike arbeider omfattes av kontrakten, ikke 

føre til at tjenestekontrakten klassifiseres som en bygge- 

og anleggskontrakt. 

 I lys av de mange ulike typene bygge- og an-

leggskontrakter, bør imidlertid oppdragsgiverne kunne 

velge separate eller felles kontrakter for utforming og 

utførelse av arbeid. Dette direktiv har ikke som formål å 

foreskrive separate eller felles kontraktstildelinger. 

11)  Oppføringen av bygg som oppfyller kravene angitt av 

en oppdragsgiver, krever at den aktuelle oppdrags-

giveren har truffet tiltak for å definere hvilken type bygg 

det dreier seg om, eller i det minste har hatt avgjørende 

innflytelse på utformingen av det. Hvorvidt en-

treprenøren utfører hele arbeidet eller deler av det på 

egen hånd eller på annen måte, bør ikke endre 

klassifiseringen av kontrakten som en bygge- og 

anleggskontrakt, så lenge entreprenøren påtar seg en 

direkte eller indirekte forpliktelse som kan tvangs-

fullbyrdes, for å sikre at arbeidene vil bli gjennomført. 

12)  Begrepet «offentlige oppdragsgivere» og særlig 

«offentligrettslige organer» er behandlet gjentatte 

ganger i rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol. For at det skal være klart at den personkretsen 

som omfattes av dette direktiv, ikke bør endres, er det 

hensiktsmessig å beholde de definisjonene som 

domstolen har basert seg på, og å innarbeide et visst 

antall presiseringer ut fra denne rettspraksis som en 

nøkkel til å forstå selve definisjonene, uten at det er 

hensikten å endre den forståelsen av begrepet som er 

fastlagt i rettspraksis.   
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 For dette formål bør det presiseres at et organ som 

driver virksomhet på normale markedsvilkår, har som 

mål å oppnå fortjeneste og bærer tap som oppstår i 

forbindelse med utøvelsen av virksomheten, ikke bør 

anses som et «offentligrettslig organ», ettersom all-

mennhetens behov som det er opprettet for å imøte-

komme, eller som det har fått i oppgave å imøtekomme, 

kan anses å være av industriell eller forretningsmessig 

art. Tilsvarende er vilkåret som gjelder opprinnelsen til 

finansieringen av det aktuelle organet, også behandlet i 

rettspraksis, som har presisert blant annet at finansiering 

av «størstedelen» betyr av mer enn halvparten, og at en 

slik finansiering kan omfatte betaling fra brukere som 

pålegges, beregnes og innkreves i samsvar med offentlig 

rett. 

13)  Når det gjelder kombinerte kontrakter, bør gjeldende 

regler bestemmes ut fra kontraktens hovedgjenstand, 

dersom de forskjellige delene som utgjør kontraktene, 

ikke objektivt kan skilles fra hverandre. Det bør derfor 

presiseres hvordan oppdragsgiverne skal avgjøre 

hvorvidt de forskjellige delene kan skilles fra hverandre 

eller ikke. Slik presisering bør bygge på relevant 

rettspraksis ved Den europeiske unions domstol. 

Avgjørelse bør treffes fra sak til sak, der oppdrags-

giverens uttrykte eller antatte hensikt om å anse de 

forskjellige delene som utgjør en kombinert kontrakt 

som udelelige, ikke bør være tilstrekkelig, men bør 

underbygges av objektiv dokumentasjon som kan 

begrunne den og godtgjøre at det er nødvendig å inngå 

én enkelt kontrakt. Et slikt begrunnet behov for å inngå 

én enkelt kontrakt kan for eksempel foreligge når det 

gjelder oppføring av én enkelt bygning, der en del skal 

brukes direkte av den berørte oppdragsgiveren, og en 

annen del skal drives på grunnlag av en konsesjon, for 

eksempel til parkeringsplasser for allmennheten. Det bør 

presiseres at behovet for å inngå én enkelt kontrakt kan 

skyldes årsaker av både teknisk og økonomisk art. 

14)  Når det gjelder kombinerte kontrakter som kan deles 

opp, står oppdragsgiverne alltid fritt til å tildele separate 

kontrakter for separate deler av den kombinerte 

kontrakten, og i slike tilfeller bør de bestemmelsene som 

gjelder for hver separate del, bestemmes utelukkende 

med hensyn til den særskilte kontraktens egenskaper. På 

den annen side, dersom oppdragsgiverne velger å ta med 

andre elementer i innkjøpet, uavhengig av verdi og 

uavhengig av hvilke rettsregler de andre elementene 

ellers ville ha vært omfattet av, bør hovedprinsippet 

være at dette direktiv fortsatt bør gjelde for hele den 

kombinerte kontrakten, dersom en kontrakt ville ha blitt 

tildelt i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv om 

den hadde blitt tildelt for seg selv. 

15)  Det bør imidlertid fastsettes særlige bestemmelser for 

kombinerte kontrakter som gjelder forsvars- eller 

sikkerhetsmessige aspekter, eller deler som ikke hører 

inn under virkeområdet til TEUV. I slike tilfeller bør det 

være mulig å unnlate å anvende dette direktiv, forutsatt 

at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt 

begrunnet, og at beslutningen om å tildele én enkelt 

kontrakt ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes 

av dette direktiv eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF(1). Det bør presiseres at oppdragsgivere 

ikke bør hindres i å velge å anvende dette direktiv på 

visse kombinerte kontrakter i stedet for å anvende 

direktiv 2009/81/EF. 

16)  Kontrakter kan dessuten tildeles av oppdragsgivere for å 

oppfylle kravene for flere former for virksomhet, som 

kan være omfattet av forskjellige rettsordener. Det bør 

presiseres at rettsordenen som gjelder for én enkelt 

kontrakt, som skal dekke flere former for virksomhet, 

bør omfattes av de reglene som gjelder for virksomheten 

som kontrakten hovedsakelig er beregnet på. Avgjø-

relsen om hvilken form for virksomhet kontrakten 

hovedsakelig er beregnet på, kan tas på grunnlag av en 

analyse av kravene som den særskilte kontrakten skal 

oppfylle, og som oppdragsgiveren foretar for å anslå 

kontraktens verdi og utarbeide innkjøpsdokumentene. I 

visse tilfeller, for eksempel ved innkjøp av en enkelt 

utstyrsdel for å kunne drive virksomhet der opplys-

ninger som gjør det mulig å anslå hvor mye den skal 

brukes i forbindelse med de forskjellige typene 

virksomhet, ikke er tilgjengelig, kan det være objektivt 

umulig å fastslå hvilken virksomhet kontrakten først og 

fremst er beregnet på. Det bør angis hvilke regler som 

gjelder i disse tilfellene. 

17)  Det bør presiseres at begrepet «markedsdeltakere» bør 

tolkes i bred forstand slik at det omfatter personer 

og/eller enheter som tilbyr seg å utføre arbeider, levere 

produkter eller yte tjenester på markedet, uavhengig av 

hvilken juridisk form de har valgt å drive sin virksomhet 

innenfor. Derfor bør selskaper, filialer, datterselskaper, 

partnerskap, samvirkeforetak, allmennaksjeselskaper, 

universiteter, uansett om de er offentlige eller private, 

og andre former for enheter enn fysiske personer alle 

høre inn under begrepet markedsdeltaker, uavhengig av 

om de er «juridiske personer» i enhver sammenheng 

eller ikke.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om 

samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggs-

kontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 

2004/18/EF (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76). 
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18)  Det bør presiseres at grupper av markedsdeltakere, også 

når de har gått sammen i en form for midlertidig 

sammenslutning, kan delta i tildelingsprosesser uten at 

de må ha en bestemt juridisk form. I den grad det er 

nødvendig, for eksempel dersom det kreves soli-

daransvar, kan det stilles krav om en bestemt form 

dersom slike grupper tildeles kontrakten. 

 Det bør også presiseres at oppdragsgivere bør kunne 

angi uttrykkelig hvordan grupper av markedsdeltakere 

skal oppfylle kriteriene og kravene til kvalifikasjon og 

kvalitativ utvelging angitt i dette direktiv, som kreves av 

markedsdeltakere som deltar på egen hånd. 

 Dersom kontrakten gjennomføres av en gruppe av 

markedsdeltakere, kan det være nødvendig å fastsette 

vilkår som den enkelte deltaker ikke pålegges. Slike 

vilkår, som bør begrunnes objektivt og være forholds-

messige, kan for eksempel omfatte krav om at det skal 

utpekes en felles representant eller en hovedpartner i 

forbindelse med framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter, eller krav om opplysninger om gruppens 

sammensetning. 

19)  For å sikre en virkelig åpning av markedet og en rimelig 

balanse i anvendelsen av innkjøpsreglene innenfor 

vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, må 

foretakene som skal omfattes, identifiseres på en annen 

måte enn ved å vise til rettslig status. Det bør derfor 

sikres at prinsippet om likebehandling av oppdrags-

givere i offentlig sektor og i privat sektor ikke er truet. I 

henhold til artikkel 345 i TEUV er det også nødvendig å 

sikre at reglene for eiendomsretten i medlemsstatene 

ikke berøres. 

20)  Begrepet særrett eller enerett er sentralt for definisjonen 

av dette direktivs virkeområde, ettersom enheter som 

verken er offentlige oppdragsgivere eller offentlige 

foretak i henhold til dette direktiv, bare er underlagt dets 

bestemmelser i den grad de utøver en form for 

virksomhet som er omfattet på grunnlag av slike 

rettigheter. Det bør derfor presiseres at rettigheter som 

er gitt ved en framgangsmåte som er basert på objektive 

kriterier, særlig i henhold til Unionens regelverk, og 

som er offentliggjort på tilstrekkelig måte, ikke utgjør 

særrett eller enerett i henhold til dette direktiv. 

 Dette regelverket bør omfatte europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/73/EF(1), europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/72/EF(2), europaparlaments- og råds-

direktiv 97/67/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/22/EF(4) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1370/2007(5). 

 Det bør også presiseres at denne listen over regelverk 

ikke er uttømmende, og at enhver form for rettigheter, 

herunder ved tildeling av konsesjon, som er gitt ved 

andre framgangsmåter basert på objektive kriterier, og 

som er offentliggjort på tilstrekkelig måte, ikke utgjør 

særrett eller enerett med hensyn til definisjonen av den 

personkretsen som omfattes av dette direktiv. Begrepet 

enerett bør også benyttes for å bestemme hvorvidt bruk 

av en framgangsmåte med forhandling uten forutgående 

utlysing av konkurranse vil være berettiget fordi bygge- 

og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene bare kan 

ytes av en bestemt markedsdeltaker på grunn av vern av 

visse eneretter. 

 Med tanke på at disse bestemmelsene har forskjellig 

rettslig formål, bør det imidlertid presiseres at begrepet 

enerett ikke må ha samme betydning i de to sammen-

hengene. Det bør derfor presiseres at en enhet som har 

fått enerett til å yte en bestemt tjeneste i et bestemt 

geografisk område etter en framgangsmåte som er basert 

på objektive kriterier og som det er sikret tilstrekkelig 

innsyn i, ikke selv, dersom den var et privat organ, vil 

være en oppdragsgiver, men at den likevel vil være den 

eneste enheten som kan yte den berørte tjenesten i dette 

området.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om 

felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving 

av direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om 

felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om opp-

heving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 

om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester 

i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (EFT L 15 av 

21.1.1998, s. 14). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om 

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter 

og utvinning av hydrokarboner (EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 

23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på 

vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 

1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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21)  Visse enheter er aktive innenfor produksjon, overføring 

og distribusjon av både varme og kjøling. Det kan være 

noe usikkert hvilke regler som får anvendelse på 

virksomhet i forbindelse med henholdsvis varme og 

kjøling. Det bør derfor presiseres at offentlige oppdrags-

givere, offentlige foretak og private selskaper som er 

aktive innenfor varmesektoren, er omfattet av dette 

direktiv, mens private foretak i tillegg må drive sin 

virksomhet på grunnlag av særrett eller enerett. På den 

annen side er offentlige oppdragsgivere som driver 

virksomhet innenfor kjøling, omfattet av reglene i 

direktiv 2014/24/EU, mens offentlige og private foretak, 

uavhengig av om de driver sin virksomhet på grunnlag 

av særrett eller enerett, ikke omfattet av innkjøpsregler. 

Endelig bør det presiseres at kontrakter som er tildelt 

med sikte på å gjennomføre kontrakter innenfor både 

varme og kjøling, bør behandles i henhold til 

bestemmelsene om kontrakter om utøvelse av flere 

former for virksomhet, for å bestemme hvilke innkjøps-

regler som eventuelt gjelder for tildelingen. 

22)  Før det planlegges å endre virkeområdet for dette 

direktiv og direktiv 2014/24/EU for denne sektoren, bør 

situasjonen i kjølesektoren undersøkes for å innhente 

tilstrekkelige opplysninger, særlig når det gjelder 

konkurransesituasjonen, omfanget av innkjøp på tvers 

av landegrensene og de berørte partenes synspunkter. 

Med tanke på at anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/23/EU(1) på sektoren vil kunne ha 

betydelig virkning i form av at markedet åpnes, vil det 

være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelsen i 

forbindelse med at virkningen av direktiv 2014/23/EU 

vurderes. 

23)  Uten at dette direktivs virkeområde utvides på noen 

måte, bør det presiseres at produksjon, engros- og 

detaljsalg av elektrisk kraft er omfattet når dette direktiv 

viser til forsyning av elektrisk kraft. 

24)  Oppdragsgivere som driver virksomhet innenfor 

drikkevannsektoren, kan også drive annen virksomhet 

knyttet til vann, for eksempel prosjekter innenfor vann-

bygging, vanning, tørrlegging eller tømming og rensing 

av kloakk. I så fall skal oppdragsgivere kunne anvende 

de framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter som er 

fastsatt i dette direktiv, på all virksomhet knyttet til 

vann, uavhengig av hvilken del av vannets kretsløp det 

gjelder. Innkjøpsreglene av den typen som er foreslått 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 

om tildeling av konsesjonskontrakter (EUT L 94 av 28.3.2014, 

s. 1). 

for leveranse av produkter, er imidlertid ikke hensikts-

messige for innkjøp av vann, gitt behovet for å kjøpe 

vann fra kilder som ligger i nærheten av området der det 

vil bli brukt. 

25)  Innkjøp i forbindelse med olje- og gassleting bør unntas, 

ettersom denne sektoren gjennomgående har vist seg å 

være gjenstand for så stor konkurranse at det ikke lenger 

er nødvendig med den innkjøpsdisiplinen som følger av 

Unionens innkjøpsregler. Ettersom utvinning av olje og 

gass fortsatt hører inn under dette direktivs virke-

område, kan det bli nødvendig å skille mellom leting og 

utvinning. Dersom dette gjøres, bør «leting» anses å 

omfatte den virksomheten som utføres for å undersøke 

om det finnes olje og gass i et gitt område, og dersom 

det er tilfelle, om det er drivverdig, mens «utvinning» 

bør anses som «produksjon» av olje og gass. I samsvar 

med etablert praksis ved fusjoner, bør «produksjon» 

også anses å omfatte «utbygging», dvs. oppsetting av 

tilstrekkelig infrastruktur for framtidig produksjon 

(oljeplattformer, rørledninger, terminaler osv.). 

26)  Offentlige oppdragsgivere bør benytte alle de midler de 

har til rådighet i samsvar med nasjonal rett for å hindre 

forstyrrelser i framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter som har sitt utspring i interessekonflikter. 

Dette kan omfatte framgangsmåter for å identifisere, 

forebygge og avhjelpe interessekonflikter. 

27)  Rådsbeslutning 94/800/EF(2) godkjente særlig WTO-

avtalen om offentlige innkjøp («GPA»). Målet med 

GPA er å etablere en multilateral ramme av avveide ret-

tigheter og plikter i forbindelse med offentlige kontrak-

ter, med sikte på å liberalisere og øke verdenshandelen. 

For kontrakter som er omfattet av vedlegg 1, 3, 4 og 5 

og de generelle merknadene til Den europeiske unions 

tillegg I til GPA, samt av andre relevante internasjonale 

avtaler som Unionen er bundet av, bør oppdragsgivere 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse avtalene 

ved å anvende dette direktiv på markedsdeltakere i 

tredjestater som har underskrevet avtalene. 

28)  GPA får anvendelse på kontrakter som overstiger visse 

terskelverdier fastsatt i GPA, og som er uttrykt i 

spesielle trekkrettigheter. Terskelverdiene som er 

fastsatt ved dette direktiv, bør tilpasses for å sikre at de 

tilsvarer motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i 

  

(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). 
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GPA. Det bør også fastsettes regelmessig revisjon av 

terskelverdiene uttrykt i euro slik at de ved hjelp av en 

rent matematisk beregning kan tilpasses eventuelle 

svingninger i verdien av euro i forhold til disse spesielle 

trekkrettighetene. 

 Bortsett fra disse matematiske tilpasningene, bør en 

økning i terskelverdiene fastsatt i GPA undersøkes ved 

neste forhandlingsrunde. 

 For å unngå en mengde forskjellige terskelverdier er det 

dessuten hensiktsmessig, uten at Unionens interna-

sjonale forpliktelser berøres, å fortsatt anvende de 

samme terskelverdiene på alle oppdragsgivere, 

uavhengig av hvilken sektor de driver virksomhet i. 

29)  Det bør presiseres at det ved beregning av en kontrakts 

verdi skal tas hensyn til alle inntekter, uavhengig av om 

de kommer fra oppdragsgiveren eller fra tredjemann. 

 Det bør også presiseres at for å beregne terskelverdiene, 

bør begrepet om lignende varer forstås som produkter 

som er beregnet på identisk eller lignende bruk, for 

eksempel varer som utgjøres av en rekke næringsmidler 

eller av en rekke kontormøbler. Normalt vil en markeds-

deltaker som er aktiv på det berørte feltet, sannsynligvis 

føre slike varer som en del av sitt normale produkt-

utvalg. 

30)  For å beregne verdien av et gitt innkjøp bør det 

presiseres at det bare bør være tillatt å basere den 

beregnede verdien på en oppdeling av innkjøpet dersom 

dette er objektivt begrunnet. Det kan for eksempel være 

berettiget å beregne kontraktsverdier for en separat 

driftsenhet hos oppdragsgiveren, forutsatt at den 

aktuelle enheten er selvstendig ansvarlig for sitt innkjøp. 

Dette kan antas å være tilfelle dersom den separate 

driftsenheten selvstendig står for framgangsmåtene ved 

tildeling av kontrakter og tar kjøpsbeslutningene, har et 

eget budsjett til rådighet for de berørte innkjøpene, 

inngår kontrakten selvstendig og finansierer den fra et 

budsjett den har til sin rådighet. En oppdeling er ikke 

begrunnet dersom oppdragsgiveren bare organiserer et 

innkjøp på en desentralisert måte. 

31)  Dette direktiv er rettet til medlemsstatene og får ikke 

anvendelse på innkjøp utført av internasjonale organisa-

sjoner på egne vegne og for egen regning. Det er imid-

lertid nødvendig å presisere i hvilken grad dette direktiv 

bør få anvendelse på innkjøp som er underlagt særlige 

internasjonale regler. 

32)  Det bør bemerkes at voldgifts- og meglingstjenester og 

andre lignende former for alternative tvisteløsninger 

vanligvis ytes av organer eller personer som er utpekt 

eller utvalgt på en slik måte at de ikke kan omfattes av 

innkjøpsregler. Det bør presiseres at dette direktiv ikke 

får anvendelse på kontrakter om yting av slike tjenester, 

uansett deres betegnelse i henhold til nasjonal rett. 

33)  Et visst antall juridiske tjenester ytes av tjenesteytere 

som er utpekt av en rett eller domstol i en medlemsstat, 

omfatter advokaters representasjon av klienter i 

rettergang, skal utføres av notarius publicus eller er 

knyttet til utøvelsen av offentlig myndighet. Slike 

juridiske tjenester utføres vanligvis av organer eller 

enkeltpersoner som er utpekt eller valgt på en måte som 

ikke kan omfattes av innkjøpsregler, for eksempel 

utpeking av statsadvokater i visse medlemsstater. Disse 

juridiske tjenestene bør derfor unntas fra dette direktivs 

virkeområde. 

34)  Det er hensiktsmessig å presisere at det med begrepet 

finansielle instrumenter som nevnt i dette direktiv, 

menes det samme som i annet regelverk for det indre 

marked, og i lys av den nylige opprettelsen av Det 

europeiske finansielle stabiliseringsfond og Den euro-

peiske stabiliseringsordning, bør det angis at transak-

sjoner som gjennomføres med stabiliseringsfondet og 

stabiliseringsordningen, bør unntas fra dette direktivs 

virkeområde. Endelig bør det presiseres at lån, 

uavhengig av om de er tilknyttet utstedelse av verdipa-

pirer eller andre finansielle instrumenter eller andre 

operasjoner / annen virksomhet i tilknytning til dette, 

bør unntas fra dette direktivs virkeområde. 

35)  Det bør bemerkes at artikkel 5 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007(1) uttrykkelig 

fastsetter at direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF får 

anvendelse på henholdsvis tjenestekontrakter og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting for offentlig per-

sontransport med buss eller sporvogn, mens forordning 

(EF) nr. 1370/2007 får anvendelse på konsesjoner for 

offentlig persontransport med buss eller sporvogn. 

Videre bør det bemerkes at nevnte forordning fortsatt 

får anvendelse på kontrakter om offentlig tjenesteyting 

og på konsesjoner for offentlig persontransport med 

jernbane eller tunnelbane. For å klargjøre forholdet 

mellom dette direktiv og forordning (EF) nr. 1370/2007 

bør det uttrykkelig fastsettes at dette direktiv ikke bør få 

anvendelse på tjenestekontrakter for yting av offentlig 

persontransport med jernbane eller tunnelbane, og at 

tildelingen av slike kontrakter fortsatt bør være 

underlagt nevnte forordning. I den grad forordning (EF) 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 

23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på 

vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 

1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 



Nr. 84/642 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

nr. 1370/2007 overlater til nasjonal rett å avvike fra 

reglene fastsatt i nevnte forordning, bør medlemsstatene 

kunne fortsette å fastsette i sin nasjonale rett at tje-

nestekontrakter for offentlig persontransport med jern-

bane eller tunnelbane, skal tildeles gjennom en fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter som er i samsvar 

med deres generelle regler for offentlige innkjøp. 

36)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på visse nød-

meldingstjenester dersom de utføres av ideelle organisa-

sjoner eller sammenslutninger, ettersom slike organisa-

sjoners egenart vil være vanskelig å beholde dersom 

tjenesteyterne skulle velges etter framgangsmåtene som 

angis i dette direktiv. Dette unntaket bør imidlertid ikke 

strekke seg ut over det som er strengt nødvendig. Det 

bør derfor angis uttrykkelig at ambulansetjenester for 

transport av pasienter ikke bør unntas. I den forbindelse 

er det videre nødvendig å presisere at CPV-gruppe 601 

«Landtransporttjenester» ikke omfatter ambulansetje-

nester, som finnes i CPV-klasse 8514. Det bør derfor 

presiseres at tjenester som omfattes av CPV-kode 

85143000-3, som består utelukkende av ambulansetje-

nester for transport av pasienter, bør være underlagt 

særordningen opprettet for samfunnstjenester og andre 

spesifikke tjenester (den «lette ordningen»).Følgelig 

ville også kombinerte kontrakter for yting av ambul-

ansetjenester generelt vært underlagt den lette ordningen 

dersom verdien av ambulansetjenestene for transport av 

pasienter var større enn verdien av andre ambulansetje-

nester. 

37)  I visse tilfeller kan en offentlig oppdragsgiver eller en 

sammenslutning av offentlige oppdragsgivere være den 

eneste kilden til en bestemt tjeneste, som den har enerett 

til å yte i henhold til lover og offentliggjorte forskrifter 

som er forenlige med TEUV. Det bør presiseres at tje-

nestekontrakter kan tildeles til denne offentlige opp-

dragsgiveren eller sammenslutningen uten at dette 

direktiv får anvendelse. 

38)  Det er betydelig rettslig usikkerhet med hensyn til i hvor 

stor grad kontrakter inngått mellom offentlige oppdrags-

givere bør omfattes av regler for offentlige innkjøp. 

Relevant rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol tolkes forskjellig i de forskjellige medlems-

statene og også av de forskjellige offentlige oppdrags-

giverne. Ettersom slik rettspraksis på samme måte vil få 

anvendelse på offentlige myndigheter ved virksomhet i 

de sektorene som er omfattet av dette direktiv, bør det 

sikres at de samme reglene får anvendelse og tolkes likt 

i både dette direktiv og direktiv 2014/24/EU. 

39)  Mange oppdragsgivere er organisert som en økonomisk 

gruppe som kan bestå av en rekke selvstendige foretak, 

og ofte har hvert av disse foretakene en spesialisert rolle 

innenfor den økonomiske gruppen. Det er derfor 

hensiktsmessig å utelukke visse tjenestekontrakter, 

varekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som 

tildeles et tilknyttet foretak som har som hovedvirk-

somhet å levere slike tjenester, varer eller bygge- og 

anleggsarbeider til gruppen som foretaket inngår i, og 

ikke å tilby dem på markedet. Det er også hensikts-

messig å utelukke visse tjenestekontrakter, vare-

kontrakter og bygge- og anleggskontrakter som en 

oppdragsgiver har tildelt et fellesforetak som består av 

flere oppdragsgivere med det formål å utøve virksomhet 

som er omfattet av dette direktiv, og som dette foretaket 

inngår i. Det bør imidlertid sikres at denne utelukkelsen 

ikke fører til konkurransevridning til fordel for 

foretakene eller fellesforetakene som er tilknyttet 

oppdragsgiverne; det bør fastsettes passende regler, 

særlig for hvor stor del av omsetningen som foretakene 

kan skaffe fra markedet, slik at de når denne grensen er 

nådd, mister muligheten til å få tildelt kontrakter uten 

utlysing av konkurranse, samt for sammensetningen av 

fellesforetak og stabiliteten i forbindelsene mellom disse 

fellesforetakene og oppdragsgiverne som de består av. 

40)  Forbindelsene mellom bestemmelsene om samarbeid 

mellom offentlige myndigheter og bestemmelsene om 

tildeling av kontrakter til tilknyttede foretak eller 

innenfor rammene av fellesforetak bør også presiseres. 

41)  Foretak bør anses som tilknyttede dersom det foreligger 

en direkte eller indirekte dominerende innflytelse 

mellom oppdragsgiveren og det berørte foretaket, eller 

dersom et annet foretak utøver dominerende innflytelse 

på begge; i denne sammenhengen bør privat kapi-

talinteresse i seg selv ikke være relevant. Det bør være 

så enkelt som mulig å kontrollere om et foretak er 

tilknyttet en bestemt oppdragsgiver. Med tanke på at det 

allerede må ha blitt kontrollert om det foreligger en slik 

direkte eller indirekte dominerende innflytelse for å 

avgjøre om de berørte foretakenes og oppdragsgivernes 

årsregnskap bør være konsolidert, bør foretak derfor 

anses som tilknyttede dersom årsregnskapene deres er 

konsolidert. I visse tilfeller får imidlertid Unionens 

regler for konsoliderte regnskaper ikke anvendelse, for 

eksempel som følge av de aktuelle foretakenes størrelse 

eller fordi visse vilkår som gjelder deres juridiske form, 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/643 

 

ikke er oppfylt. I slike tilfeller, der europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2013/34/EU(1) ikke får anvendelse, vil 

det være nødvendig å undersøke om det foreligger en 

direkte eller indirekte dominerende innflytelse, idet det 

tas hensyn til eierskap, kapitalinteresse eller de reglene 

som gjelder for disse foretakene. 

42)  Samfinansiering av forsknings- og utviklings-

programmer fra industrien bør oppmuntres. Det bør 

følgelig presiseres at dette direktiv får anvendelse bare 

når det ikke foreligger noen slik samfinansiering, og når 

resultatene av forsknings- og utviklingsvirksomheten 

tilfaller den berørte oppdragsgiveren. Dette bør ikke 

utelukke muligheten for at tjenesteyteren som har utført 

slik virksomhet, kan offentliggjøre en rapport om dette, 

så lenge oppdragsgiveren beholder eneretten til å bruke 

resultatene av forsknings- og utviklingsarbeidet i sin 

egen virksomhet. Fiktiv deling av resultatene av 

forsknings- og utviklingsarbeidet eller rent symbolsk 

deltakelse i betalingen til tjenesteyteren, bør imidlertid 

ikke hindre at dette direktiv får anvendelse. 

43)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse verken på 

kontrakter som inngås med sikte på å tillate gjennom-

føring av en virksomhet som er omfattet av dette 

direktiv, eller på prosjektkonkurranser som er organisert 

med sikte på drive slik virksomhet, dersom denne 

virksomheten i medlemsstaten der den utøves, ikke er 

utsatt for direkte konkurranse på markeder der adgangen 

ikke er begrenset. Det er derfor hensiktsmessig å 

beholde framgangsmåten som får anvendelse på alle 

sektorer eller deler av sektorene som er omfattet av dette 

direktiv, og som gjør det mulig å ta hensyn til virknin-

gene av en nåværende eller framtidig åpning for 

konkurranse. En slik framgangsmåte bør gir retts-

sikkerhet for de berørte enhetene samt en egnet 

beslutningsprosess som gjør det mulig på kort tid å sikre 

ensartet anvendelse av unionsretten på dette området. 

Av hensyn til rettssikkerheten bør det presiseres at alle 

beslutninger som treffes før dette direktiv trer i  

kraft vedrørende anvendelsesområdet for de tilsvarende 

bestemmelsene angitt i artikkel 30 i direktiv 

2004/17/EF, fortsatt får anvendelse. 

44)  Direkte konkurranseutsatthet bør vurderes på grunnlag 

av objektive kriterier, idet det tas hensyn til de særlige 

kjennetegnene for den berørte sektoren eller de berørte 

delene av den. Denne vurderingen begrenses imidlertid 

av de korte fristene som gjelder, og av behovet for å 

stole på de opplysningene som er tilgjengelige for 

Kommisjonen – enten fra allerede tilgjengelige kilder, 

  

(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 råds-

direktiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF 

og 83/349/EØF. (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

eller fra opplysninger som er innhentet i forbindelse 

med anvendelsen av artikkel 35 – og som ikke kan 

suppleres med mer tidkrevende metoder, herunder 

særlig offentlige høringer som rettes til de berørte 

markedsdeltakerne. Vurderingen av direkte kon-

kurranseutsatthet som kan utføres innenfor rammen av 

dette direktiv, berører derfor ikke den fullstendige 

anvendelsen av konkurranseregelverket. 

45)  Vurderingen av hvorvidt en bestemt sektor eller deler av 

den er direkte utsatt for konkurranse, bør gjøres med 

hensyn til det særlige området der virksomheten eller 

berørte deler av den utføres av de relevante markeds-

deltakerne, det såkalt «relevante geografiske markedet». 

Ettersom dette begrepet er avgjørende for vurderingen, 

bør det gis en passende definisjon på grunnlag av 

eksisterende begreper i unionsretten. Det bør også 

presiseres at det relevante geografiske markedet ikke 

nødvendigvis sammenfaller med den berørte medlems-

statens territorium, og følgelig bør beslutninger om 

anvendelsesområdet for unntaket kunne begrenses til 

deler av den berørte medlemsstatens territorium. 

46)  Gjennomføringen og anvendelsen av hensiktsmessig 

unionsregelverk som åpner en bestemt sektor eller en 

del av den, bør anses som tilstrekkelig grunnlag for å 

anta at det er fri adgang til det aktuelle markedet. Slikt 

hensiktsmessig regelverk bør identifiseres i et vedlegg 

som kan ajourføres av Kommisjonen. Når Kommi-

sjonen ajourfører det nevnte vedlegget, bør den særlig ta 

hensyn til mulig vedtakelse av tiltak som medfører at 

andre sektorer enn dem som det allerede vises til 

regelverk for i nevnte vedlegg, åpnes for reell 

konkurranse, for eksempel sektoren for nasjonal person-

transport med jernbane. 

47)  Dersom det ikke antas at det er fri adgang til et bestemt 

marked på grunnlag av gjennomføringen av hensikts-

messig unionsregelverk, bør det rettslig og faktisk 

dokumenteres at det er fri adgang til det. Dersom en 

medlemsstat utvider anvendelsen av en unionsrettsakt 

som åpner en bestemt sektor for konkurranse, til 

situasjoner som faller utenfor den aktuelle rettsaktens 

virkeområde, for eksempel ved å anvende direktiv 

94/22/EF på kullsektoren eller europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/34/EU(2) på persontransport på 

nasjonalt plan, bør en slik omstendighet tas hensyn til 

ved vurdering av hvorvidt det er fri adgang til den 

berørte sektoren.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 34/2004/EU av  

21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk 

jernbaneområde (EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32). 
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48)  Uavhengige nasjonale myndigheter, for eksempel 

sektorvise reguleringsmyndigheter eller konkurranse-

myndigheter, besitter normalt spesifikk fagkunnskap, 

opplysninger og kunnskap som vil være nyttig ved 

vurdering av hvorvidt en bestemt virksomhet eller del 

av den er direkte utsatt for konkurranse på markeder 

som det ikke er begrenset adgang til. Forespørsler om 

unntak bør derfor eventuelt ledsages av eller omfatte en 

nylig uttalelse om konkurransesituasjonen i den berørte 

sektoren, vedtatt av en vedkommende uavhengig 

nasjonal myndighet for den berørte virksomheten. 

 Dersom det ikke foreligger noen begrunnet og 

dokumentert uttalelse vedtatt av en vedkommende 

uavhengig nasjonal myndighet for den berørte 

virksomheten, vil det kreves mer tid for å kunne vurdere 

en forespørsel om unntak. Fristene for Kommisjonens 

vurderinger av slike forespørsler bør derfor endres 

tilsvarende. 

49)  Kommisjonen bør alltid være forpliktet til å undersøke 

forespørsler som er i samsvar med de nærmere reglene 

for anvendelse av framgangsmåtene for å fastslå 

hvorvidt en bestemt virksomhet eller del av den er 

direkte utsatt for konkurranse på markeder som det ikke 

er begrenset adgang til. Det bør imidlertid også 

presiseres at kompleksiteten i slike forespørsler kan 

medføre at det ikke alltid vil være mulig å sikre at det 

innen de gjeldende fristene kan vedtas gjennom-

føringsrettsakter som kan fastslå hvorvidt en bestemt 

virksomhet eller del av den er direkte utsatt for 

konkurranse på markeder som det ikke er begrenset 

adgang til. 

50)  Det bør presiseres at Kommisjonen bør ha mulighet til å 

kreve at medlemsstatene eller oppdragsgiverne gir, 

supplerer eller klargjør opplysninger. Kommisjonen bør 

sette en passende frist for dette som, idet det også tas 

behørig hensyn til behovet for å overholde de fristene 

som er satt for at Kommisjonen skal vedta sin 

gjennomføringsrettsakt, bør ta hensyn til faktorer som 

kompleksiteten i de opplysningene som etterspørres, og 

hvorvidt opplysningene er lett tilgjengelige. 

51)  Sysselsetting og ansettelse bidrar til integrering i 

samfunnet og er viktige ledd i arbeidet for å sikre alle 

like muligheter. I denne forbindelse kan vernede 

bedrifter spille en betydelig rolle. Det samme gjelder for 

andre foretak med et sosialt formål, som har som 

hovedmål å bidra til sosial og yrkesmessig integrering 

eller reintegrering av personer med nedsatt funksjons-

evne og vanskeligstilte personer, for eksempel 

arbeidsløse, personer som tilhører vanskeligstilte 

minoriteter eller ellers sosialt marginaliserte grupper. 

Det er imidlertid mulig at slike bedrifter og virk-

somheter ikke er i stand til å innhente kontrakter på 

normale konkurransevilkår. Det bør derfor fastsettes at 

medlemsstatene bør kunne forbeholde slike bedrifter 

eller virksomheter retten til å delta i framgangsmåter 

ved tildeling av offentlige kontrakter eller visse deler av 

disse, eller forbeholde gjennomføringen av slike 

kontrakter for programmer for vernede arbeidsplasser. 

52)  Med sikte på en hensiktsmessig integrering av miljø-

messige, sosiale og arbeidsmarkedsmessige krav i fram-

gangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter, er 

det særlig viktig at medlemsstatene og oppdragsgiverne 

treffer relevante tiltak for å sikre oppfyllelse av miljø-, 

sosial- og arbeidsrettslige forpliktelser som gjelder de 

stedene der bygge- og anleggsarbeid utføres eller 

tjenesteytingen foregår, og som er resultatet av lover, 

bestemmelser, forordninger og beslutninger på både 

nasjonalt plan og unionsplan samt kollektive avtaler, 

forutsatt at disse reglene og anvendelsen av dem er i 

samsvar med unionsretten. Likeledes bør forpliktelser 

som følger av internasjonale avtaler som er ratifisert av 

alle medlemsstatene og oppført i vedlegg XIV, få 

anvendelse under gjennomføringen av kontrakten. Dette 

bør imidlertid ikke på noen måte hindre anvendelse av 

arbeids- og ansettelsesvilkår som er mer gunstige for 

arbeidstakerne. 

 De relevante tiltakene bør anvendes i samsvar med de 

grunnleggende prinsippene i unionsretten, særlig med 

sikte på å sikre likebehandling. Slike relevante tiltak bør 

anvendes i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 96/71/EF(1) og på en måte som sikrer 

likebehandling og ikke forskjellsbehandler, verken 

direkte eller indirekte, markedsdeltakere og arbeids-

takere fra andre medlemsstater. 

53)  Tjenestene bør anses for å være ytt på det stedet der de 

egentlige ytelsene utføres. Når tjenestene ytes på 

avstand, for eksempel tjenester som ytes av 

telefonsentre, bør disse tjenestene anses å være ytt på 

det stedet der de utføres, uansett hvilke steder og 

medlemsstater tjenestene er rettet mot.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 

om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting 

(EUT L 18 av 21.1.1997, s. 1). 
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54)  De relevante forpliktelsene kan gjenspeiles i kontrakts-

vilkårene. Det bør også være mulig å ta med i offentlige 

kontrakter klausuler som sikrer at kollektive avtaler i 

samsvar med unionsretten overholdes. Manglende 

oppfyllelse av de relevante forpliktelsene kan anses som 

en alvorlig forsømmelse fra den berørte markedsdelta-

kerens side, og kan medføre at markedsdeltakeren 

utelukkes fra framgangsmåten ved tildeling av en 

offentlig kontrakt. 

55)  Kontroll med overholdelse av miljø-, sosial- og arbeids-

rettslige bestemmelser bør foretas på de relevante 

trinnene i framgangsmåten ved tildeling av offentlige 

kontrakter, ved anvendelse av de allmenne prinsippene 

for valg av deltakere og tildeling av kontrakter, ved 

anvendelse av utelukkelseskriterier og ved anvendelse 

av bestemmelsene vedrørende unormalt lave anbud. Den 

nødvendige kontrollen for dette formål bør foretas i 

samsvar med de relevante bestemmelsene i dette 

direktiv, særlig bestemmelsene om dokumentasjon og 

egenerklæringer. 

56)  Ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for å 

pålegge eller gjennomføre tiltak som er nødvendige for 

å beskytte offentlig orden, offentlig moral, offentlig 

sikkerhet, helse, menneskers og dyrs liv eller 

plantehelse eller andre miljøtiltak, særlig med sikte på 

en bærekraftig utvikling, forutsatt at disse tiltakene er i 

samsvar med TEUV. 

57)  Forskning og innovasjon, herunder miljøinnovasjon og 

sosial nyskaping, er blant de viktigste driverne av 

framtidig vekst og er satt i sentrum for Europa 2020-

strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. 

Oppdragsgiverne bør gjøre best mulig strategisk bruk av 

offentlige innkjøp for å fremme nyskaping. Kjøp av 

nyskapende produkter, bygge- og anleggsarbeider og 

tjenester spiller en viktig rolle i arbeidet med å øke 

effektiviteten og kvaliteten i offentlig tjenesteyting, 

samtidig som viktige samfunnsmessige utfordringer 

håndteres. Det bidrar til å få mest mulig verdi ut av 

midlene samt bredere økonomisk, miljømessig og 

samfunnsmessig nytte med hensyn til å skape nye ideer, 

omskape disse til nyskapende produkter og tjenester og 

derigjennom fremme bærekraftig økonomisk vekst. 

 Det bør bemerkes at det er skissert en rekke innkjøps-

modeller i kommisjonsmeldingen av 14. desember 2007 

med tittelen «Pre-commercial Procurement: Driving 

innovation to ensure sustainable high quality public 

services in Europe» (førkommersielle innkjøp: økt 

nyskaping for å sikre bærekraftig høy kvalitet i offentlig 

tjenesteyting i Europa), som omhandler innkjøp av de 

forsknings- og utviklingstjenestene som ikke hører inn 

under dette direktivs virkeområde. Disse modellene vil 

fortsatt være tilgjengelige, men dette direktiv bør også 

bidra til å forenkle innkjøp av nyskapende løsninger og 

hjelpe medlemsstatene med å nå målene for nyskaping i 

EU («Innovation Union»). 

58)  På grunn av betydningen av nyskaping bør oppdrags-

giverne oppmuntres til å tillate alternative anbud så ofte 

som mulig. Disse oppdragsgivernes oppmerksomhet bør 

følgelig trekkes mot behovet for å definere de minste-

kravene som de alternative anbudene skal oppfylle, før 

det angis at det kan leveres alternative anbud. 

59)  Dersom et behov for utvikling av et nyskapende 

produkt, en nyskapende tjeneste eller nyskapende 

bygge- og anleggsarbeider og det etterfølgende 

innkjøpet av de varene, tjenestene eller bygge- og 

anleggsarbeidene som følger av dette, ikke kan 

oppfylles av løsninger som allerede finnes på markedet, 

bør oppdragsgivere ha tilgang til en særlig fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter som hører inn 

under dette direktivs virkeområde. Denne særlige 

framgangsmåten bør gjøre det mulig for oppdragsgivere 

å etablere langsiktige innovasjonspartnerskap til 

utvikling og etterfølgende innkjøp av nye, nyskapende 

produkter, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider, 

forutsatt at slike nyskapende produkter, tjenester eller 

bygge- og anleggsarbeider kan leveres i henhold til 

avtalt ytelsesnivå og kostnad, uten å måtte benytte en 

separat framgangsmåte ved tildeling av kontrakter for 

innkjøpet. Innovasjonspartnerskapet bør være basert på 

de saksbehandlingsreglene som gjelder for fram-

gangsmåter med forhandling med forutgående utlysing 

av konkurranse, og kontrakter bør tildeles utelukkende 

på grunnlag av beste forhold mellom pris og kvalitet, 

som er best egnet ved sammenligning av anbud på 

nyskapende løsninger. Uavhengig av om det gjelder 

svært store prosjekter eller mindre, nyskapende 

prosjekter, bør innovasjonspartnerskapet være struk-

turert slik at det kan gi nødvendig tiltrekningskraft på 

markedet og stimulere til utvikling av en nyskapende 

løsning, uten å sette markedet ut av spill. Oppdrags-

givere bør derfor ikke bruke innovasjonspartnerskap på 

en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. 

I visse tilfeller kan etablering av innovasjonspartnerskap 

med flere samarbeidspartnere bidra til å unngå en slik 

virkning. 

60)  Erfaring har vist at konkurransedialog, fastsatt i henhold 

til direktiv 2014/24/EU, har vært til nytte i tilfeller der 

de offentlige oppdragsgiverne ikke klarer å definere 

hvordan deres behov skal oppfylles eller vurdere hva 

markedet kan tilby når det gjelder tekniske, økonomiske 

eller juridiske løsninger. Denne situasjonen kan særlig 

oppstå ved nyskapende prosjekter, gjennomføring av 

viktige integrerte prosjekter vedrørende infrastruktur for 
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transport, store datanettverk eller prosjekter som 

omfatter kompleks og strukturert finansiering. Med-

lemsstatene bør derfor kunne stille dette verktøyet til 

rådighet for oppdragsgivere. Dersom det er relevant, bør 

offentlige oppdragsgivere oppmuntres til å utnevne en 

prosjektleder som skal sikre godt samarbeid mellom 

markedsdeltakerne og den offentlige oppdragsgiveren 

under tildelingsprosessen. 

61)  I lys av den negative innvirkningen på konkurransen bør 

framgangsmåter med forhandling uten forutgående 

utlysing av konkurranse brukes bare i helt ekstraordi-

nære tilfeller. Dette unntaket bør begrenses til tilfeller 

der kunngjøring enten ikke er mulig, av tvingende 

grunner forårsaket av begivenheter som oppdrags-

giveren ikke har kunnet forutse og ikke kan tilskrives, 

eller der det fra begynnelsen av er klart at kunngjøring 

ikke vil utløse mer konkurranse eller bedre resultater for 

innkjøpet, ikke minst fordi det objektivt sett bare er én 

markedsdeltaker som kan utføre kontrakten. Dette 

gjelder for kunstverk, der kunstnerens identitet i seg selv 

bestemmer selve kunstverkets unike karakter og verdi. 

Eksklusivitet kan også oppstå av andre årsaker, men det 

er bare situasjoner med objektiv eksklusivitet som kan 

berettige bruken av framgangsmåte med forhandling 

uten forutgående utlysing av konkurranse, der 

situasjonen med eksklusivitet ikke er skapt av 

oppdragsgiveren selv med sikte på den framtidige 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. 

 Oppdragsgivere som gjør bruk av dette unntaket, bør 

angi årsakene til at det ikke er rimelige alternativer eller 

erstatninger, for eksempel bruken av alternative 

distribusjonskanaler, herunder utenfor oppdragsgiverens 

medlemsstat, eller muligheten for funksjonelt sammen-

lignbare bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester. 

 Dersom situasjonen med eksklusivitet skyldes tekniske 

årsaker, bør de defineres nøye og begrunnes i hvert 

enkelt tilfelle. De kan for eksempel bestå i at det vil 

være nærmest teknisk umulig for en annen markeds-

deltaker å oppnå den nødvendige ytelsen, eller at det er 

nødvendig å bruke spesifikk fagkunnskap, spesifikke 

verktøyer eller midler som bare én markedsdeltaker har 

til sin rådighet. Tekniske årsaker kan også skyldes 

særlige krav til samvirkingsevne som skal oppfylles  

for å sikre funksjonsevnen til de bygge- og an-

leggsarbeidene, varene eller tjenestene som skal kjøpes. 

 Endelig er en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter 

ikke nyttig dersom varekjøp foretas direkte på et 

råvaremarked, herunder handelsplasser for råvarer som 

landbruksvarer, råstoffer og energiprodukter, der den 

regulerte og overvåkede multilaterale handelsstrukturen 

på naturlig måte garanterer markedspriser. 

62)  Det bør presiseres at bestemmelsene om vern av 

fortrolige opplysninger ikke på noen måte hindrer 

offentliggjøring av ikke-fortrolige deler av inngåtte 

kontrakter, herunder eventuelle senere endringer. 

63)  Elektroniske informasjons- og kommunikasjonsmidler 

kan i stor grad forenkle offentliggjøring av kontrakter 

og øke effektiviteten og innsynet i innkjøpsprosesser. 

Disse bør bli standardformene for kommunikasjon og 

informasjonsutveksling i framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter, ettersom de i stor grad øker markeds-

deltakernes mulighet til å delta i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter på hele det indre marked. For 

dette formål bør elektronisk overføring av kunngjø-

ringer, elektronisk tilgjengelighet til innkjøpsdo-

kumenter og – etter en overgangsperiode på 30 måneder 

– fullstendig elektronisk kommunikasjon, det vil si 

kommunikasjon med elektroniske midler på alle trinn i 

framgangsmåten, herunder overføring av anmodninger 

om å delta, særlig overføring av anbud (elektronisk 

innlevering), gjøres obligatorisk. Medlemsstatene og 

oppdragsgiverne bør stå fritt til å gå lenger dersom de 

ønsker det. Det bør også presiseres at obligatorisk bruk 

av elektroniske kommunikasjonsmidler i henhold til 

dette direktiv imidlertid ikke innebærer at oppdrags-

givere er forpliktet til å behandle anbud elektronisk eller 

gjennomføre elektronisk evaluering eller automatisk 

behandling. I henhold til dette direktiv bør dessuten 

ingen elementer av prosessen for offentlige innkjøp etter 

kontraktstildelingen omfattes av forpliktelsen til å bruke 

elektroniske kommunikasjonsmidler, og det bør heller 

ikke den interne kommunikasjonen hos oppdrags-

giveren. 

64)  Oppdragsgivere bør, unntatt i visse særlige situasjoner, 

bruke elektroniske kommunikasjonsmidler som er ikke-

diskriminerende, allment tilgjengelige og drifts-

kompatible med de IKT-produktene som generelt 

brukes, og som ikke begrenser markedsdeltakernes 

tilgang til framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. 

Bruken av slike kommunikasjonsmidler bør også ta 

hensyn til tilgjengeligheten for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det bør presiseres at forpliktelsene til å 

bruke elektroniske midler på alle trinn i framgangs-

måten ved tildeling av kontrakter, vil være hensikts-

messig verken der bruken av elektroniske midler ville 

kreve spesialverktøy eller særlige filformater som ikke 

er allment tilgjengelige, eller der den berørte kommuni-

kasjonen bare kan gjennomføres med særlig 

kontorutstyr. Oppdragsgivere bør derfor ikke være 

forpliktet til å bruke elektroniske kommuni-

kasjonsmidler i innleveringsprosessen i visse tilfeller, 

som det bør gis en uttømmende oversikt over. Dette 

direktiv fastsetter at slike tilfeller bør omfatte 

situasjoner som vil kreve bruk av særlig kontorutstyr 

som ikke er allment tilgjengelig for oppdragsgivere, for 

eksempel bredformatskrivere. I enkelte framgangsmåter 
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ved tildeling av kontrakter kan innkjøpsdokumentene 

kreve innlevering av en fysisk modell eller en modell i 

målestokk, som ikke kan leveres til oppdragsgiverne 

elektronisk. I slike situasjoner bør modellen sendes til 

oppdragsgiverne per post eller med annen egnet 

transportør. 

 Det bør imidlertid presiseres at bruken av andre 

kommunikasjonsmidler bør begrenses til de elementene 

i anbudet som det ikke kreves elektroniske kommuni-

kasjonsmidler for. 

 Det bør presiseres at dersom det er nødvendig av 

tekniske årsaker, bør oppdragsgiverne sette en øvre 

grense for hvor store filer som kan oversendes. 

65)  Det kan være unntakstilfeller der oppdragsgivere bør få 

tillatelse til ikke å bruke elektroniske kommunika-

sjonsmidler, dersom det er nødvendig å unnlate å bruke 

slike kommunikasjonsmidler for å verne særlig 

følsomme opplysninger. Det bør presiseres at dersom 

bruken av elektroniske verktøyer som ikke er allment 

tilgjengelige, kan gi nødvendig vern, bør slike 

elektroniske verktøyer benyttes. Dette kan for eksempel 

være tilfelle dersom oppdragsgivere krever at det brukes 

egne sikre kommunikasjonsmidler som de kan tilby 

tilgang til. 

66)  Forskjellige tekniske formater eller prosesser og 

meldingsstandarder kan potensielt være til hinder for 

samvirkingsevnen, ikke bare i hver enkelt medlemsstat, 

men også, og særlig, mellom medlemsstatene. For 

eksempel for å kunne delta i en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter der bruken av elektroniske 

kataloger, som er et format for framlegging og 

organisering av informasjon på en måte som er felles for 

alle deltakende anbudsgivere og som egner seg for 

elektronisk behandling, er tillatt eller påkrevd, ville 

markedsdeltakere i mangel av standardisering måtte 

tilpasse sine egne kataloger til hver framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter, noe som ville medføre å gi svært 

like opplysninger i forskjellige formater avhengig av 

spesifikasjonene til de berørte oppdragsgiverne. 

Standardisering av katalogformatet vil derfor øke 

samvirkingsevnen, øke effektiviteten og også redusere 

den innsatsen som kreves av markedsdeltakerne. 

67)  Når det vurderes om det er nødvendig å sikre eller 

forbedre samvirkingsevnen mellom forskjellige tekniske 

formater eller prosesser og meldingsstandarder ved å 

gjøre bruken av særlige standarder obligatorisk, og i så 

fall, hvilke standarder som skal innføres, bør Kommi-

sjonen ta nøye hensyn til uttalelsene fra de berørte 

partene. Den bør også vurdere i hvilket omfang mar-

kedsdeltakere og oppdragsgivere allerede har brukt en 

gitt standard i praksis, og hvor godt den har fungert. Før 

Kommisjonen gjør bruk av en bestemt standard 

obligatorisk, bør den også nøye vurdere hvilke 

kostnader dette kan medføre, særlig når det gjelder 

tilpasninger til eksisterende e-innkjøpsløsninger, 

herunder infrastruktur, prosesser eller programvare. 

 Dersom de berørte standardene ikke er utarbeidet av en 

internasjonal, europeisk eller nasjonal standardise-

ringsorganisasjon, bør de oppfylle de gjeldende kravene 

til IKT-standarder fastsatt ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(1). 

68)  Før det angis hvilket sikkerhetsnivå som kreves for de 

elektroniske kommunikasjonsmidlene som skal brukes 

på de forskjellige stadiene i tildelingsprosessen, bør 

medlemsstatene og oppdragsgiverne vurdere forholds-

messigheten mellom på den ene siden kravene som skal 

sikre riktig og pålitelig identifikasjon av de som sender 

den berørte meldingen, og integriteten i dens innhold, 

og på den annen side risikoen for problemer i for 

eksempel situasjoner der meldingene sendes av en 

annen sender enn det som er angitt. Under ellers like 

forhold vil dette bety at det sikkerhetsnivået som kreves 

for eksempel i forbindelse med en e-post der det bes om 

den nøyaktige adressen til stedet der det skal holdes et 

informasjonsmøte, ikke vil måtte settes til samme nivå 

som for selve anbudet, som inneholder et bindende 

tilbud fra markedsdeltakeren. På samme måte kan 

vurderingen av forholdsmessighet medføre at det kreves 

et lavere sikkerhetsnivå i forbindelse med en ny 

innsending av elektroniske kataloger, eller innsending 

av anbud i forbindelse med minikonkurranser i henhold 

til en rammeavtale eller tilgangen til innkjøpsdo-

kumenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 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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69)  Samtidig som vesentlige deler av en framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter, for eksempel innkjøpsdo-

kumenter, anmodninger om å delta, bekreftelse av 

interesse og anbud, alltid bør være skriftlig, skal muntlig 

kommunikasjon med markedsdeltakerne fortsatt være 

mulig, forutsatt at innholdet i slik kommunikasjon 

dokumenteres i tilstrekkelig grad. Dette er nødvendig 

for å sikre tilstrekkelig innsyn som gjør det mulig å 

kontrollere hvorvidt prinsippet om likebehandling er 

overholdt. Særlig er det vesentlig at muntlig kommuni-

kasjon med anbydere som kan virke inn på innholdet i 

og vurderingen av anbud, dokumenteres i tilstrekkelig 

grad og på hensiktsmessig måte, for eksempel skriftlige 

notater, lydopptak eller sammendrag av de viktigste 

elementene i kommunikasjonen. 

70)  På markedene for offentlige innkjøp i hele Unionen er 

det en sterkt voksende tendens til at de offentlige 

innkjøperne samler sine etterspørsler med sikte på å 

oppnå stordriftsfordeler, herunder lavere priser og 

transaksjonskostnader, og å forbedre og profesjonalisere 

innkjøpsvirksomheten. Dette kan oppnås ved at inn-

kjøpene samordnes enten etter antall aktuelle oppdrags-

givere, eller etter volum og verdi over tid. Samlingen og 

sentraliseringen av innkjøp bør imidlertid overvåkes 

nøye for å unngå for stor konsentrasjon av kjøpekraft og 

ulovlig samordning, og for å beholde innsyn og 

konkurranse, samt muligheter for markedstilgang for 

SMB-er. 

71)  Rammeavtaler kan være en effektiv innkjøpsteknikk i 

hele Unionen, men det er nødvendig å øke konkurransen 

ved å forbedre innsyn i og tilgang til innkjøp som 

utføres ved hjelp av rammeavtaler. Bestemmelsene som 

får anvendelse på disse avtalene, bør derfor revideres, 

særlig ved å fastsette at tildeling av særskilte kontrakter 

basert på slike avtaler skal skje på grunnlag av objektive 

regler og kriterier, for eksempel etter en minikon-

kurranse og ved å begrense rammeavtalenes løpetid. 

72)  Samtidig som kontrakter basert på en rammeavtale skal 

tildeles før utløpet av selve rammeavtalens løpetid, bør 

det også presiseres at varigheten av enkeltkontraktene 

som er basert på en rammeavtale, ikke trenger å 

sammenfalle med varigheten på rammeavtalen, men kan 

etter hva som er hensiktsmessig, være både kortere eller 

lengre. Særlig bør det være tillatt å fastsette lengden på 

enkeltkontrakter basert på en rammeavtale idet det tas 

hensyn til faktorer som den tiden som trengs for 

gjennomføringen av dem, dersom vedlikehold av utstyr 

med en forventet levetid på mer enn åtte år inngår i 

kontrakten, eller dersom det er nødvendig med 

omfattende opplæring av personale som skal gjennom-

føre kontrakten. 

 Det bør også presiseres at det kan forekomme tilfeller 

der selve rammeavtalene bør tillates å løpe lenger enn 

åtte år. Slike tilfeller, som bør være behørig begrunnet, 

særlig for rammeavtalens formål, kan for eksempel 

oppstå dersom markedsdeltakere har bruk for å avsette / 

disponere over / ha rådighet over utstyr hvis avskriv-

ningstid er lengre enn åtte år, og som skal være 

tilgjengelig til enhver tid i hele rammeavtalens løpetid. 

Når det særlig gjelder forsyningsvirksomheter som yter 

grunnleggende tjenester til allmennheten, kan det i visse 

tilfeller være behov for både lengre rammeavtaler og 

lengre løpetid på enkeltkontrakter, for eksempel når det 

gjelder rammeavtaler som har som mål å sikre ordinært 

og ekstraordinært vedlikehold av nett, noe som kan 

kreve bruk av dyrt utstyr som skal betjenes av personell 

som har fått høyt spesialisert ad hoc-opplæring, med 

sikte på å sikre kontinuitet i tjenestene og minimere 

eventuelle avbrudd 

73)  I lys av den erfaring som er gjort, er det også nødvendig 

å tilpasse reglene for dynamiske innkjøpsordninger for å 

gjøre det mulig for oppdragsgivere å dra full nytte av de 

mulighetene disse ordningene gir. Ordningene må 

forenkles, særlig bør de drives i form av en begrenset 

anbudskonkurranse, for på den måten å fjerne behovet 

for veiledende anbud, som er identifisert som en av de 

største byrdene i forbindelse med dynamiske innkjøps-

ordninger. Derfor bør alle markedsdeltakere som 

innleverer en anmodning om deltakelse og oppfyller 

utvelgingskriteriene, få tillatelse til å delta i fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter som utføres 

gjennom den dynamiske innkjøpsordningen i dens 

gyldighetstid. 

 Denne innkjøpsteknikken gjør det mulig for oppdrags-

giveren å få et særlig bredt spekter av anbud, og dermed 

sikre optimal bruk av midler gjennom bred konkurranse 

med hensyn til hyppig brukte produkter eller hyllevare, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som er allment 

tilgjengelig på markedet. 

74)  Undersøkelsen av disse anmodningene om deltakelse 

bør normalt foretas innen høyst ti virkedager, forutsatt at 

vurderingen av utvelgingskriteriene vil finne sted på 

grunnlag av kravene til dokumentasjon angitt av 

oppdragsgiverne, eventuelt i samsvar med de forenklede 

bestemmelsene i direktiv 2014/24/EU. Når det imid-

lertid først er etablert en dynamisk innkjøpsordning, kan 

oppdragsgivere, etter den første kunngjøringen av 

konkurranse eller invitasjonen om å bekrefte interesse, 

stå overfor et så stort antall anmodninger om å delta at 

de vil trenge mer tid til å undersøke anmodningene. Det 

bør være tillatt, forutsatt at det ikke innledes noe 

bestemt innkjøp før alle anmodninger er undersøkt.  
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 Oppdragsgivere bør stå fritt til å organisere hvordan de 

vil undersøke anmodningene om å delta, for eksempel 

ved å beslutte å foreta slike undersøkelser bare én gang 

per uke, forutsatt at fristene for undersøkelse av hver 

enkelt anmodning om å delta overholdes. Oppdrags-

givere som bruker utelukkelses- eller utvelgingskriterier 

fastsatt i direktiv 2014/24/EU i forbindelse med en 

dynamisk innkjøpsordning, bør anvende de relevante 

bestemmelsene i nevnte direktiv på samme måte som 

offentlige oppdragsgivere som driver en dynamisk 

innkjøpsordning i samsvar med direktiv 2014/24/EU. 

75)  For å øke SMB-enes muligheter til å delta i større 

dynamiske innkjøpsordninger, for eksempel slike som 

drives av en innkjøpssentral, bør den berørte offentlige 

oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren kunne beskrive 

ordningen i objektivt definerte kategorier av produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester. Slike 

kategorier bør defineres med henvisning til objektive 

faktorer som for eksempel kan omfatte tillatt størrelse 

på bestemte kontrakter som skal tildeles i den berørte 

kategorien, eller et bestemt geografisk område der 

etterfølgende bestemte kontrakter skal utføres. Dersom 

en dynamisk innkjøpsordning er delt inn i kategorier, 

bør den offentlige oppdragsgiveren eller oppdrags-

giveren anvende utvelgingskriterier som står i forhold til 

den berørte kategoriens egenskaper. 

76)  Det bør presiseres at elektroniske auksjoner normalt 

ikke er egnet for visse bygge- og anleggskontrakter og 

visse tjenestekontrakter som har intellektuelle ytelser 

som kontraktsgjenstand, for eksempel prosjektering av 

bygge- og anleggsarbeid, ettersom bare de elementene 

som egner seg for automatisk evaluering ved hjelp av 

elektroniske midler, uten oppdragsgivers inngrep eller 

vurdering, det vil si bare elementer som er kvan-

tifiserbare slik at de kan uttrykkes i tall eller prosent-

andeler, kan være gjenstand for elektroniske auksjoner. 

 Det bør imidlertid også presiseres at elektroniske 

auksjoner kan brukes i en framgangsmåte ved tildeling 

av kontrakter når det gjelder innkjøp av en bestemt 

immaterialrett. Det bør også bemerkes at selv om 

oppdragsgivere står fritt til å anvende utvelgingskriterier 

som gjør at de kan redusere antall kandidater eller 

anbydere så lenge auksjonen ennå ikke er startet, bør 

ingen ytterligere reduksjon av antallet anbydere som 

deltar i den elektroniske auksjonen, tillates etter at 

auksjonen har startet. 

77)  Det blir hele tiden utviklet nye elektroniske innkjøps-

teknikker, for eksempel elektroniske kataloger. 

Elektroniske kataloger er et format for framlegging og 

organisering av informasjon på en måte som er felles for 

alle deltakende anbydere og som egner seg for 

elektronisk behandling. Et eksempel kan være anbud 

som presenteres i form av et regneark. Oppdragsgivere 

bør kunne kreve elektroniske kataloger i alle tilgjen-

gelige framgangsmåter der det kreves bruk av 

elektroniske kommunikasjonsmidler. Elektroniske 

kataloger bidrar til økt konkurranse og bedre effektivitet 

ved offentlige innkjøp, særlig med hensyn til 

besparelser i form av tid og penger. Det bør imidlertid 

fastsettes visse regler for å sikre at slik bruk er i samsvar 

med dette direktiv og med prinsippene om likebehand-

ling, ikke-diskriminering og innsyn. Bruken av 

elektroniske kataloger til framlegging av anbud bør 

således ikke medføre mulighet for at markedsdeltakerne 

begrenser seg til å overføre sin generelle katalog. 

Markedsdeltakerne bør fortsatt måtte tilpasse sin 

generelle katalog i lys av den bestemte framgangsmåten 

ved tildeling av kontrakter. Slik tilpasning sikrer at den 

katalogen som oversendes etter en gitt framgangsmåte 

ved tildeling av kontrakter, inneholder bare produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som markeds-

deltakerne har beregnet – etter en aktiv undersøkelse – 

at tilsvarer kravene som oppdragsgiveren stiller. Ved å 

gjøre dette bør markedsdeltakere ha tillatelse til å 

kopiere informasjon som ligger i deres generelle 

katalog, men de bør ikke få tillatelse til å oversende sin 

generelle katalog som sådan. Dersom det dessuten gis 

tilstrekkelige garantier med hensyn til å sikre 

sporbarhet, likebehandling og forutsigbarhet, bør 

oppdragsgivere få tillatelse til å opprette anbud i 

forbindelse med bestemte innkjøp på grunnlag av 

tidligere oversendte elektroniske kataloger, særlig 

dersom konkurransen er gjenåpnet i henhold til en 

rammeavtale, eller dersom det er benyttet en dynamisk 

innkjøpsordning. 

 Dersom oppdragsgiveren har opprettet et anbud, bør den 

berørte markedsdeltakeren gis mulighet til å kontrollere 

at anbudet som oppdragsgiveren har opprettet, ikke 

inneholder noen faktiske feil. Dersom det forekommer 

faktiske feil, bør markedsdeltakeren ikke være bundet 

av anbudet opprettet av oppdragsgiveren, med mindre 

feilen blir rettet. 

 I samsvar med kravene fastsatt i reglene for elektroniske 

kommunikasjonsmidler, bør oppdragsgivere unngå 

uberettigede hindre for markedsdeltakernes tilgang til 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter der 

anbudene skal presenteres i form av elektroniske 

kataloger, og som garanterer samsvar med de allmenne 

prinsippene om ikke-diskriminering og likebehandling.  
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78)  Teknikker for samordnede innkjøp brukes i økende grad 

i de fleste medlemsstatene. Innkjøpssentraler er 

ansvarlige for å foreta anskaffelser, forvalte dynamiske 

innkjøpsordninger eller inngå kontrakter/rammeavtaler 

for andre offentlige oppdragsgivere eller oppdrags-

givere, med eller uten godtgjøring. De oppdragsgiverne 

som det inngås en rammeavtale for, bør kunne bruke 

den til enkeltstående eller gjentatte innkjøp. På 

bakgrunn av de store volumene som kjøpes inn, kan 

slike teknikker bidra til å øke konkurransen og bør bidra 

til å profesjonalisere offentlige innkjøp. Det bør derfor 

innføres en unionsdefinisjon av innkjøpssentraler for 

oppdragsgivere, og det bør presiseres at innkjøps-

sentraler fungerer på to forskjellige måter. 

 Først og fremst bør de kunne fungere som grossister ved 

å kjøpe, lagre og videreselge, eller dernest bør de kunne 

fungere som mellommenn ved å tildele kontrakter, drive 

dynamiske innkjøpsordninger eller inngå rammeavtaler 

som skal brukes av oppdragsgivere. 

 En rolle som mellommann kan i enkelte tilfeller utføres 

ved å gjennomføre de relevante tildelingsprosessene 

selvstendig, uten detaljerte instruksjoner fra de berørte 

oppdragsgiverne; i andre tilfeller ved å gjennomføre de 

relevante tildelingsprosessene etter de berørte oppdrags-

givernes instruksjoner, på deres vegne og for deres 

regning. 

 Dessuten bør det fastsettes regler for tildeling av ansvar 

med hensyn til oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt i 

dette direktiv, også når det gjelder klageadgang, mellom 

innkjøpssentralen og de oppdragsgiverne som foretar 

innkjøp fra eller gjennom den. Dersom innkjøps-

sentralen har eneansvar for gjennomføringen av 

framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter, bør den 

også ha eneansvar for og være direkte ansvarlig for 

lovligheten ved framgangsmåtene. Dersom en opp-

dragsgiver utfører visse deler av framgangsmåten, for 

eksempel gjenåpning av konkurransen i henhold til en 

rammeavtale eller tildeling av enkeltkontrakter basert på 

en dynamisk innkjøpsordning, bør den fortsette å være 

ansvarlig for de trinnene den utfører. 

79)  Oppdragsgivere bør kunne tildele en tjenestekontrakt for 

levering av samordnede innkjøp til en innkjøpssentral 

uten å anvende framgangsmåtene fastsatt i dette 

direktiv. Det bør også være tillatt at det i slike tje-

nestekontrakter inngår levering av tilknyttede innkjøps-

tjenester. Slike tjenestekontrakter for levering av 

tilknyttede innkjøpstjenester bør, når de utføres på 

annen måte enn gjennom en innkjøpssentral i 

forbindelse med dens levering av samordnede innkjøp 

til den berørte oppdragsgiveren, tildeles i samsvar med 

dette direktiv. Det bør også bemerkes at dette direktiv 

ikke bør få anvendelse dersom samordnede innkjøp eller 

tilknyttede innkjøpstjenester leveres på annen måte enn 

gjennom en gjensidig bebyrdende kontrakt, som utgjør 

innkjøp i henhold til dette direktiv. 

80)  Strengere bestemmelser for innkjøpssentraler bør ikke 

på noen måte hindre gjeldende praksis med leilighets-

vise felles innkjøp, dvs. mindre institusjonaliserte og 

systematiske felles innkjøp, eller den etablerte praksisen 

med å benytte seg av tjenesteytere som forbereder og 

forvalter framgangsmåter ved tildeling av kontrakter på 

vegne av en oppdragsgiver og for dennes regning og 

etter dens instruksjoner. Derimot bør visse trekk ved 

felles innkjøp presiseres på grunn av den viktige rollen 

felles innkjøp kan ha, ikke minst i forbindelse med 

nyskapende prosjekter. 

 Felles innkjøp kan skje i forskjellige former, fra 

samordnet innkjøp gjennom klargjøring av felles 

tekniske spesifikasjoner for bygge- og anleggsarbeider, 

varer eller tjenester som skal kjøpes inn av en rekke 

oppdragsgivere, som hver gjennomfører en egen 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, til situa-

sjoner der de berørte oppdragsgiverne i fellesskap 

gjennomfører én framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, enten ved å handle sammen eller ved å gi én 

oppdragsgiver myndighet til å forvalte framgangsmåten 

ved tildeling av kontrakter på vegne av alle 

oppdragsgiverne. 

 Dersom flere oppdragsgivere i fellesskap gjennomfører 

en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, bør de stå 

felles ansvarlige for oppfyllelsen av sine forpliktelser i 

henhold til dette direktiv. Dersom imidlertid bare deler 

av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter 

gjennomføres i fellesskap av oppdragsgiverne, bør felles 

ansvar gjelde bare de delene av framgangsmåten som de 

har gjennomført i fellesskap. Hver oppdragsgiver bør 

være eneansvarlig for framgangsmåter eller deler av 

framgangsmåter som den gjennomfører selv, for 

eksempel tildeling av en kontrakt, inngåelse av en 

rammeavtale, driften av en dynamisk innkjøpsordning 

eller gjenåpning av konkurranse i henhold til en 

rammeavtale.  
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81)  Elektroniske kommunikasjonsmidler er særlig godt 

egnet til å støtte praksis og verktøyer for samordnede 

innkjøp på grunn av den muligheten de gir til å 

gjenbruke og automatisk behandle data og minimere 

informasjons- og transaksjonskostnader. Bruken av slike 

elektroniske kommunikasjonsmidler bør derfor, som et 

første trinn, gjøres obligatorisk for innkjøpssentraler, 

samtidig som de også forenkler tilnærmingen av praksis 

i hele Unionen. Dette bør følges av en generell 

forpliktelse til å bruke elektroniske kommunika-

sjonsmidler i alle framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter etter en overgangsperiode på 30 måneder. 

82)  Felles tildeling av kontrakter foretatt av oppdragsgivere 

fra forskjellige medlemsstater møter for tiden visse 

juridiske vanskeligheter i forbindelse med konflikter 

mellom de nasjonale lovgivningene. Til tross for at 

direktiv 2004/17/EF implisitt tillot felles offentlige 

innkjøp på tvers av landegrensene, står oppdragsgiverne 

fortsatt overfor betydelige juridiske og praktiske 

vanskeligheter ved innkjøp fra innkjøpssentraler i andre 

medlemsstater eller ved felles tildeling av kontrakter. 

For at oppdragsgiverne skal kunne få best mulig nytte 

av mulighetene i det indre marked når det gjelder 

stordriftsfordeler og deling av nytte og risiko, ikke 

minst når det gjelder nyskapende prosjekter som 

medfører en større risiko enn det som rimelig kan bæres 

av én oppdragsgiver, bør disse vanskelighetene 

avhjelpes. Derfor bør det fastsettes nye regler for felles 

innkjøp på tvers av landegrensene for å forenkle 

samarbeidet mellom oppdragsgivere og øke nytten av 

det indre marked ved å skape forretningsmuligheter på 

tvers av landegrensene for leverandører og tjenesteytere. 

Disse reglene bør fastlegge vilkårene for utnyttelse av 

innkjøpssentraler på tvers av landegrensene og angi 

gjeldende regelverk for offentlige innkjøp, herunder 

gjeldende regelverk for klageadgang, som får 

anvendelse på felles tverrnasjonale framgangsmåter og 

dermed utfyller reglene for lovvalg i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 593/2008(1). Dessuten bør 

oppdragsgivere fra forskjellige medlemsstater gjøres i 

stand til å opprette felles enheter etablert i henhold til 

nasjonal rett eller unionsretten. Det bør fastsettes 

særlige regler for slike former for felles innkjøp. 

 Oppdragsgivere bør imidlertid ikke benytte mulighetene 

til felles innkjøp på tvers av landegrensene for det 

formål å omgå ufravikelige offentligrettslige regler, i 

samsvar med unionsretten, som er gjeldende for dem i 

den medlemsstaten der de befinner seg. Slike regler kan 

for eksempel omfatte bestemmelser om innsyn og 

tilgang til dokumenter, eller særlige krav til sporbarhet 

av følsomme leveranser. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av  

17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på 

avtaleforpliktelser (Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 

83)  De tekniske spesifikasjonene som utarbeides av 

innkjøpere, må tillate at offentlige innkjøp er åpne for 

konkurranse samt når målene for bærekraft. For dette 

formål bør det være mulig å framlegge anbud som 

gjenspeiler mangfoldet av standarder for tekniske 

løsninger og tekniske spesifikasjoner på markedet, 

herunder de som er utarbeidet på grunnlag av ytelses-

kriteriene knyttet til livssyklusen og bærekraften til 

produksjonsprosessen for bygge- og anleggsarbeider, 

varer og tjenester. 

 Følgelig bør tekniske spesifikasjoner utformes slik at 

det unngås kunstig begrensning av konkurranse 

gjennom krav som begunstiger en bestemt markeds-

deltaker ved å gjenspeile viktige egenskaper ved varene, 

tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som ved-

kommende markedsdeltaker normalt tilbyr. Utarbeiding 

av tekniske spesifikasjoner med hensyn til krav til 

funksjon og ytelse gjør det generelt mulig å nå dette 

målet på best mulig måte. Krav knyttet til funksjon og 

ytelse er også hensiktsmessig med sikte på å fremme 

nyskaping i offentlige innkjøp, og bør brukes i så stor 

grad som mulig. Dersom det vises til en europeisk 

standard, eller i mangel av en slik, til en nasjonal 

standard, bør oppdragsgiverne ta i betraktning anbud 

som bygger på andre likeverdige ordninger som 

oppfyller oppdragsgivernes krav og er likeverdige når 

det gjelder sikkerhet. Det bør være markedsdeltakerens 

ansvar å bevise likeverdighet med det påkrevde merket. 

 For å bevise likeverdighet bør det kunne kreves at 

anbydere skal framlegge kontrollert dokumentasjon fra 

en tredjemann. Imidlertid bør også annen egnet 

dokumentasjon, for eksempel teknisk dokumentasjon fra 

produsenten, være tillatt dersom den berørte markeds-

deltakeren ikke har tilgang til slike sertifikater eller 

prøvingsrapporter, eller ikke har mulighet til å oppnå 

slike innenfor de relevante fristene, forutsatt at den 

berørte markedsdeltakeren med dette dokumenterer at 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

oppfyller kravene eller kriteriene angitt i de tekniske 

spesifikasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for 

gjennomføring av en kontrakt. 

84)  For alle offentlige innkjøp beregnet på å skulle brukes 

av personer, uansett om det er privatpersoner eller 

personale hos oppdragsgivere, må oppdragsgiverne 

fastsette tekniske spesifikasjoner der det tas hensyn til 

tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt 

funksjonsevne eller til universell utforming, unntatt i 

behørig begrunnede tilfeller.  
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85)  Oppdragsgivere som ønsker å kjøpe bygge- og 

anleggsarbeider, varer eller tjenester med bestemte 

miljømessige, samfunnsmessige eller andre egenskaper, 

bør kunne vise til særlige merker, for eksempel EU-

miljømerket, (multi)nasjonale miljømerker eller andre 

merker, forutsatt at kravene for merket er knyttet til 

kontraktens gjenstand, for eksempel beskrivelsen av 

produktet og dets presentasjon, herunder krav til 

emballasje. Det er videre avgjørende at disse kravene er 

utarbeidet og vedtatt på grunnlag av objektivt 

kontrollerbare kriterier etter en framgangsmåte der 

berørte parter, som for eksempel offentlige organer, 

forbrukere, produsenter, distributører og miljøorgani-

sasjoner, kan delta, og at merket er tilgjengelig for alle 

berørte parter. Det bør presiseres at berørte parter kan 

være offentlige eller private organer, virksomheter eller 

enhver form for ikke-statlig organisasjon (en 

organisasjon som ikke er del av noen myndighet og ikke 

er en konvensjonell virksomhet som har som formål å 

skape overskudd). 

 Det bør likeledes presiseres at bestemte nasjonale eller 

statlige organer eller organisasjoner kan delta i 

utarbeidingen av merkekrav som kan brukes i forbin-

delse med innkjøp foretatt av offentlige myndigheter, 

uten at disse organene eller organisasjonene mister sin 

status som tredjemann. Henvisninger til merker bør ikke 

ha den virkningen at de begrenser nyskaping. 

86)  Når oppdragsgivere utarbeider tekniske spesifikasjoner, 

bør de ta hensyn til krav som følger av unionsretten på 

området for personvern, særlig i forbindelse med 

behandlingen av personopplysninger (innebygd vern av 

opplysninger). 

87)  Offentlige innkjøp bør tilpasses behovene til små og 

mellomstore bedrifter. Oppdragsgivere bør oppmuntres 

til å benytte reglene for beste praksis i Kommisjonens 

arbeidsdokument av 25. juni 2008 med tittelen 

«European Code of Best Practices Facilitating Access 

by SMEs to Public Procurement Contracts», som gir 

veiledning om hvordan de kan benytte rammeverket for 

offentlige innkjøp på en måte som gjør det enklere for 

SMB-er å delta. For dette formål bør det fastsettes 

uttrykkelig at kontrakter kan deles opp i delkontrakter. 

Slik oppdeling bør gjøres på grunnlag av mengde, slik at 

størrelsen på enkeltkontrakter bedre tilsvarer SMB-ers 

kapasitet, eller på grunnlag av kvalitet, i samsvar med 

de forskjellige bransjene og spesialiseringene som er 

involvert, for å tilpasse innholdet i enkeltkontraktene 

bedre til de spesialiserte sektorene for SMB-ene, eller i 

samsvar med forskjellige senere prosjektfaser. 

Delkontraktenes størrelse og gjenstand bør bestemmes 

fritt av oppdragsgiveren, som i samsvar med de 

relevante reglene for beregning av den anslåtte verdien 

av innkjøpet, også bør ha tillatelse til å tildele noen av 

delkontraktene uten å anvende framgangsmåtene i dette 

direktiv. 

 Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å gå videre i sitt 

arbeid med å gjøre det enklere for SMB-er å delta på 

markedet for offentlige innkjøp, ved å innføre en 

forpliktelse til å vurdere om det er hensiktsmessig å dele 

kontrakter opp i mindre delkontrakter, ved å kreve at 

oppdragsgivere skal kunne begrunne en beslutning om 

ikke å dele opp kontrakter i delkontrakter, eller ved å 

gjøre oppdeling i delkontrakter obligatorisk under visse 

omstendigheter. Med samme formål bør medlems-

statene også stå fritt til å framskaffe ordninger for 

direkte betaling til underleverandører. 

88)  Dersom kontrakter deles opp i delkontrakter, bør 

oppdragsgivere, for eksempel for å opprettholde kon-

kurransen eller sikre forsyningssikkerhet, kunne få 

begrense antallet delkontrakter som en markedsdeltaker 

kan levere anbud på; de bør også kunne få begrense 

antallet delkontrakter som kan tildeles én anbyder. 

 Målet med å gi SMB-ene enklere tilgang til offentlige 

innkjøp, kan imidlertid svekkes dersom oppdrags-

giverne skulle være forpliktet til å tildele kontrakten del 

for del, selv om dette ville medføre å måtte godta 

vesentlig mindre gunstige løsninger sammenlignet med 

en tildeling som består av flere eller alle delkontrakter. 

Dersom muligheten til å bruke en slik metode er klart 

angitt på forhånd, bør det derfor være mulig for 

oppdragsgiverne å foreta en sammenlignende vurdering 

av anbudene for å fastslå om anbudene levert av en 

bestemt anbyder for en bestemt kombinasjon av 

delkontrakter som helhet bedre ville kunne oppfylle 

tildelingskriteriene fastsatt i samsvar med dette direktiv 

med hensyn til disse delkontraktene, enn anbudene for 

de berørte enkeltstående delkontraktene isolert sett. 

Dersom det er tilfelle, bør oppdragsgiverne kunne 

tildele en kontrakt som kombinerer de aktuelle 

delkontraktene, til den berørte anbyderen. Det bør 

presiseres at oppdragsgiverne bør foreta en slik 

sammenlignende vurdering ved først å fastslå hvilke 

anbydere som best oppfyller tildelingskriteriene fastsatt 

for hver enkeltstående delkontrakt, og deretter 

sammenligne med de anbudene som er levert av en 

bestemt anbyder for en bestemt kombinasjon av 

delkontrakter sett som en helhet. 

89)  For å gjøre framgangsmåten raskere og mer effektiv, bør 

fristene for deltakelse i framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter gjøres så korte som mulig, uten å skape 

urimelige hindringer for tilgang for markedsdeltakere 

fra hele det indre marked, særlig SMB-er. Det er derfor 

verdt å minne om at når oppdragsgivere fastsetter frister 

for mottak av anbud og anmodninger om deltakelse, bør 

de ta særlig hensyn til kontraktens kompleksitet og den 

tid som er nødvendig for å utarbeide anbud, selv om 

dette medfører at det settes frister som er lengre enn 

minstefristene fastsatt i henhold til dette direktiv. Bruk 

av elektroniske informasjons- og kommunikasjons-

midler, særlig fullstendig elektronisk tilgjengelighet for 
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markedsdeltakere, anbydere og kandidater til innkjøps-

dokumenter og elektronisk overføring av meldinger, 

fører på den annen side til økt innsyn og tidsbesparelser. 

Det bør derfor fastsettes at minstefristene som gjelder 

for åpne anbudskonkurranser bør forkortes, i tråd med 

reglene fastsatt i GPA og under forutsetning av at det er 

forenlig med de særlige overføringsmetoder som er 

fastsatt på unionsplan. Videre bør oppdragsgiverne ha 

mulighet til å forkorte fristene ytterligere for mottak av 

anbud i åpne anbudskonkurranser i tilfeller der en 

hastesituasjon gjør at de normale fristene i åpne anbuds-

konkurranser ikke kan brukes, men som ikke gjør en 

åpen anbudskonkurranse med forkortet frist umulig. 

Bare i unntakstilfeller der tvingende grunner forårsaket 

av begivenheter som den berørte oppdragsgiveren ikke 

har kunnet forutse og ikke kan tilskrives, gjør det 

umulig å gjennomføre en vanlig anbudskonkurranse 

selv med forkortede frister, bør oppdragsgiverne, i den 

grad det er strengt nødvendig, ha mulighet til å tildele 

kontrakter med framgangsmåte med forhandling uten 

forutgående utlysing av konkurranse. Dette kan være 

tilfelle i forbindelse med naturkatastrofer som krever 

umiddelbare tiltak. 

90)  Det bør presiseres at behovet for å sikre at markeds-

deltakerne har tilstrekkelig tid til å utarbeide gyldige 

anbud, kan medføre at de fristene som ble fastsatt 

opprinnelig, kan måtte forlenges. Dette vil særlig være 

tilfelle dersom det gjøres betydelige endringer i inn-

kjøpsdokumentene. Det bør også angis at i slike tilfeller 

bør vesentlige endringer anses å omfatte endringer, 

særlig i tekniske spesifikasjoner, som markedsdelta-

kerne vil trenge mer tid til å forstå og svare tilstrekkelig 

på. Det bør imidlertid presiseres at slike endringer ikke 

bør være så omfattende at det vil gi tilgang for andre 

kandidater enn de opprinnelig utvalgte, eller vil tiltrekke 

ytterligere deltakere i framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter. Dette kan særlig være tilfelle dersom 

endringene gjør kontraktens eller rammeavtalens 

karakter vesentlig forskjellig fra den som opprinnelig 

ble definert i innkjøpsdokumentene. 

91)  Det bør presiseres at opplysninger om visse beslutninger 

som er tatt i løpet av en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, herunder beslutningen om ikke å tildele en 

kontrakt eller ikke å inngå en rammeavtale, bør sendes 

av oppdragsgiverne, uten at kandidater eller anbydere 

skal måtte be om slike opplysninger. Det bør også 

bemerkes at rådsdirektiv 92/13/EØF(1) fastsetter en 

  

(1) Rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av 

lover og forskrifter om anvendelsen av fellesskapsreglene på 

innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, 

transport og telekommunikasjon (EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14). 

forpliktelse for oppdragsgivere, igjen uten at kandidater 

eller anbydere skal måtte be om det, til å gi de berørte 

kandidatene og anbyderne en oversikt over de relevante 

årsakene til noen av de sentrale beslutningene som 

treffes i løpet av en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter. Endelig bør det presiseres at kandidater og 

anbydere bør kunne be om nærmere opplysninger om 

disse årsakene, noe som oppdragsgiverne bør pålegges å 

gi, unntatt dersom det foreligger viktige grunner for ikke 

å gjøre det. Disse grunnene bør angis i dette direktiv. 

For å sikre nødvendig innsyn i forbindelse med fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter der det inngår 

forhandlinger og dialog med anbydere, bør anbydere 

som har gitt et gyldig anbud, unntatt dersom det 

foreligger viktige grunner for ikke å gjøre det, også 

kunne be om opplysninger om gjennomføring og 

framdriften i framgangsmåten. 

92)  I den grad det er forenlig med behovet for å sikre målet 

om god handelspraksis, samtidig som det gir størst 

mulig fleksibilitet, bør det fastsettes at direktiv 

2014/24/EU får anvendelse med hensyn til krav til 

økonomisk og finansiell kapasitet og dokumentasjon. 

Oppdragsgiverne bør derfor kunne anvende utvelgings-

kriteriene fastsatt i nevnte direktiv, og dersom de gjør 

det, bør de være forpliktet til å anvende visse andre 

bestemmelser vedrørende særlig den øvre grensen for 

krav til minsteomsetning samt til bruken av det felles 

europeiske innkjøpsdokumentet. 

93)  Oppdragsgivere bør kunne kreve at miljøstyringstiltak 

eller -ordninger skal anvendes ved gjennomføringen  

av en kontrakt. Miljøstyringsordninger kan, enten de  

er registrert i henhold til unionsdokumenter som 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1221/2009(2) eller ikke, vise om markedsdeltakeren 

har teknisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten. En 

beskrivelse av de tiltakene som markedsdeltakeren har 

iverksatt for å sikre samme nivå av miljøvern, bør 

godtas som alternativ dokumentasjon i stedet for regist-

reringsordninger for miljøstyring, dersom den berørte 

markedsdeltakeren ikke har tilgang til slike regist-

reringsordninger for miljøstyring, eller ikke har mu-

lighet til å oppnå slike innenfor de aktuelle fristene.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av  

25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjons-

vedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 av 22.12.2009,  

s. 1). 
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94)  Begrepet tildelingskriterier er sentralt for dette direktiv, 

og det er derfor viktig at de relevante bestemmelsene 

framstår på en så enkel og rasjonell måte som mulig. 

Dette kan oppnås ved å bruke termen «økonomisk mest 

fordelaktige anbud» som overgripende begrep, ettersom 

alle anbud som vinner, til slutt bør velges i samsvar med 

hva den enkelte oppdragsgiver vurderer som den 

økonomisk beste løsningen av alle anbudene som er gitt. 

For å unngå forvirring med tildelingskriterier som for 

tiden er kjent som det «økonomisk mest fordelaktige 

anbud» i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, bør det 

brukes en annen term som dekker det begrepet, nemlig 

«beste forhold mellom pris og kvalitet». Det bør 

følgelig tolkes i samsvar med rettspraksis knyttet til de 

nevnte direktivene, unntatt dersom det er en klart 

vesentlig annen løsning i dette direktiv. 

95)  Tildeling av kontrakter bør foretas på grunnlag av 

objektive kriterier som sikrer overholdelse av prin-

sippene om innsyn, ikke-diskriminering og likebehand-

ling, med sikte på å sikre en objektiv sammenligning 

mellom den relative verdien til anbudene for å kunne 

bestemme, på reelle konkurransevilkår, hvilket anbud 

som er det økonomisk mest fordelaktige anbudet. Det 

bør fastsettes uttrykkelig at det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet bør vurderes på grunnlag av det 

beste forholdet mellom pris og kvalitet, som alltid bør 

omfatte et pris- eller kostnadselement. Det bør likeledes 

presiseres at slik vurdering av det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet også kan gjøres på grunnlag av 

enten pris eller kostnadseffektivitet alene. Det er 

dessuten hensiktsmessig å bemerke at oppdragsgiverne 

står fritt til å fastsette tilstrekkelige kvalitetsstandarder 

ved å bruke tekniske spesifikasjoner eller vilkår for 

gjennomføring av kontrakten. 

 For å fremme mer realitetsorienterte offentlige innkjøp, 

bør det være tillatt for medlemsstatene å forby eller 

begrense bruken av pris eller kostnad alene til å vurdere 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet når de anser 

det som hensiktsmessig. 

 For å sikre at prinsippet om likebehandling overholdes 

ved tildeling av kontrakter bør oppdragsgiverne være 

forpliktet til å sikre nødvendig innsyn slik at alle 

anbydere kan være rimelig informert om de kriterier og 

ordninger som skal anvendes i beslutningen om 

kontraktstildeling. Oppdragsgiverne bør derfor være 

forpliktet til å angi kriteriene for tildeling av kontrakt og 

den relative vekten som hvert av disse kriteriene 

tillegges. Oppdragsgiverne bør imidlertid kunne fravike 

forpliktelsen til å angi vektingen av kriteriene i særlig 

begrunnede tilfeller der de må kunne angi årsakene til 

dette, dersom vektingen ikke kan fastsettes på forhånd, 

særlig på grunn av kontraktens kompleksitet. I slike 

tilfeller bør de angi kriteriene i prioritert rekkefølge med 

det viktigste først. 

96)  Ved artikkel 11 i TEUV kreves det at krav til miljøvern 

må innlemmes ved fastleggingen og gjennomføringen 

av Unionens politikk og virksomhet, særlig med sikte på 

å fremme en bærekraftig utvikling. Dette direktiv 

klargjør hvordan oppdragsgiverne kan bidra til å verne 

miljøet og fremme en bærekraftig utvikling, samtidig 

som de sikrer at de kan oppnå best mulig forhold 

mellom pris og kvalitet for kontraktene. 

97)  Når oppdragsgiverne vurderer beste forhold mellom pris 

og kvalitet, bør de bestemme de økonomiske og 

kvalitative tildelingskriteriene som er knyttet til 

kontraktens gjenstand, og på grunnlag av den vil de 

vurdere anbud for å kunne finne fram til det økonomisk 

mest fordelaktige anbudet sett fra oppdragsgiverens 

synspunkt. Disse kriteriene bør dermed gjøre det mulig 

å foreta en sammenlignende vurdering av ytelsesnivå til 

hvert anbud som skal vurderes ut fra kontraktens 

gjenstand slik den er definert i de tekniske spesifi-

kasjonene. I forbindelse med beste forhold mellom pris 

og kvalitet, er det satt opp en ikke-uttømmende liste 

over mulige tildelingskriterier i dette direktiv. 

Oppdragsgiverne bør oppmuntres til å velge tildelings-

kriterier som gjør at de kan innhente bygge- og 

anleggsarbeider, varer og tjenester av høy kvalitet som 

er best mulig egnet til deres behov. 

 De valgte tildelingskriteriene bør ikke gi oppdrags-

giveren ubegrenset valgfrihet, og de bør sikre mulighet 

for effektiv og rettferdig konkurranse og følges av krav 

som gjør det mulig å kontrollere anbydernes opplys-

ninger på en effektiv måte. 

 For å kunne fastslå hva som er det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet, bør beslutningen om kontrakts-

tildeling ikke bare baseres på ikke-kostnadsmessige 

kriterier. Kvalitative kriterier bør derfor ledsages av et 

kostnadskriterium som etter oppdragsgiverens valg, kan 

være enten prisen eller en kostnadseffektivitetsstrategi, 

for eksempel beregning av livssykluskostnad. Til-

delingskriteriene bør imidlertid ikke påvirke anven-

delsen av nasjonale bestemmelser for å bestemme 

betaling av visse tjenester eller angivelse av faste priser 

for visse varer. 

98)  Dersom det i nasjonale bestemmelser er fastsatt betaling 

av visse tjenester eller angitt faste priser for visse varer, 

bør det presiseres at det fortsatt er mulig å vurdere best 

mulig forhold mellom pris og kvalitet på grunnlag av 

andre faktorer enn utelukkende prisen eller betalingen. 

Avhengig av den berørte tjenesten eller det berørte 

produktet, kan slike faktorer for eksempel omfatte 

leverings- og betalingsvilkår, aspekter ved ettersalgs-

service (for eksempel omfanget av rådgivnings- og 
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utskiftingstjenester) eller miljø- eller samfunnsmessige 

aspekter (for eksempel om bøker er trykt på resirkulert 

papir eller papir fra bærekraftige treslag, om kostnader 

tilskrives ekstern miljøvirkning eller hvorvidt sosial 

integrasjon av vanskeligstilte personer eller medlemmer 

fra sårbare grupper blant de personene som har fått i 

oppdrag å gjennomføre kontrakten, er fremmet). Gitt de 

mange mulighetene til å vurdere forhold mellom pris og 

kvalitet på grunnlag av materielle kriterier, bør 

loddtrekning som eneste måte å tildele en kontrakt på, 

unngås. 

99)  I de tilfeller der kvaliteten på det personalet som er 

ansatt, er relevant for nivået på gjennomføringen av 

kontrakten, bør oppdragsgiverne også kunne bruke 

organiseringen av og kvalifikasjonene og erfaringen til 

det personalet som er utpekt til å gjennomføre den 

aktuelle kontrakten, som tildelingskriterium, ettersom 

dette kan påvirke kvaliteten på gjennomføringen av 

kontrakten og, som følge av dette, anbudets økonomiske 

verdi. Dette kan for eksempel være tilfelle når det 

gjelder kontrakter for intellektuelle tjenester som 

konsulenttjenester eller arkitekttjenester. Oppdrags-

givere som benytter denne muligheten, bør på egnede 

kontraktsmessige måter sikre at det personalet som har 

fått i oppdrag å gjennomføre kontrakten, effektivt 

overholder de angitte kvalitetsstandardene, og at slikt 

personale bare kan erstattes med samtykke fra 

oppdragsgiveren, som kontrollerer at de erstattes med 

personale som gir samme kvalitetsnivå. 

100)  Det er avgjørende å fullt ut utnytte det potensialet 

offentlige innkjøp har til å nå målene for Europa 2020-

strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. 

I den forbindelse bør det bemerkes at offentlige innkjøp 

er avgjørende for å drive nyskaping, som er av stor 

betydning for framtidig vekst i Europa. I lys av de store 

forskjellene mellom de forskjellige sektorene og 

markedene, ville det imidlertid ikke være hensikts-

messig å fastsette generelle obligatoriske krav til 

innkjøp med hensyn til miljø, samfunn og nyskaping. 

 Unionens regelgiver har allerede fastsatt obligatoriske 

innkjøpskrav for å nå bestemte mål i sektoren for 

veigående motorvogner (europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/33/EF(1)) og kontorutstyr 

(europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 106/2008(2)). Dessuten er det gjort betydelige 

framskritt med hensyn til definisjonen av felles metoder 

for beregning av livssykluskostnad. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 

om fremming av rene og energieffektive veigående motorvogner 

(EUT L 120 av 15.5.2009, p. 5). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av  

15. januar 2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitets-

merking av kontorutstyr (EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1). 

 Det synes derfor hensiktsmessig å fortsette på denne 

måten og overlate til det sektorspesifikke regelverket å 

fastsette obligatoriske mål med hensyn til den bestemte 

politikken og de bestemte vilkårene som skal gjelde for 

de relevante sektorene, og å fremme utviklingen og 

bruken av europeiske metoder for beregning av 

livssykluskostnad for ytterligere å underbygge bruken 

av offentlige innkjøp til støtte for bærekraftig vekst. 

101)  Disse sektorspesifikke tiltakene bør utfylles med en 

tilpasning av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF ved å 

bemyndige oppdragsgivere til å etterstrebe målene i 

Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst i deres innkjøpsstrategier. Det bør 

derfor gjøres klart at oppdragsgiverne, unntatt dersom 

vurderingen gjøres ut fra bare pris, kan bestemme det 

økonomisk mest fordelaktige anbudet og den laveste 

kostnaden ved å bruke metoden for beregning av 

livssykluskostnad. Begrepet beregning av livssyklus-

kostnad omfatter alle kostnader gjennom livssyklusen til 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester. 

 Med dette menes interne kostnader, for eksempel til 

forskning som skal utføres, utvikling, produksjon, 

transport, bruk, vedlikehold og sluttbehandling, men det 

kan også omfatte kostnader tilskrevet ekstern miljø-

virkning, for eksempel forurensning forårsaket av 

utvinning av råstoff som brukes i produktet, eller 

forårsaket av produktet selv eller framstillingen av det, 

forutsatt at det kan beregnes i penger og overvåkes. 

Metodene som oppdragsgiverne bruker til å vurdere 

kostnader tilskrevet ekstern miljøvirkning, bør 

bestemmes på forhånd på en objektiv og ikke-diskrimi-

nerende måte og være tilgjengelig for alle berørte parter. 

Slike metoder kan fastsettes på nasjonalt, regionalt eller 

lokalt plan, men for å unngå konkurransevridning 

gjennom skreddersydde metoder, bør de fortsatt være 

generelle i den forstand at de ikke bør angis spesifikt for 

en bestemt framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. 

Felles metoder bør utarbeides på unionsplan for 

beregning av livssykluskostnader for bestemte vare-

grupper eller kategorier av tjenester. Dersom det 

utarbeides felles metoder, bør det være obligatorisk å 

bruke dem. 

 Videre bør muligheten for å fastsette en felles metode 

for beregning av sosiale livssykluskostnader under-

søkes, idet det tas hensyn til eksisterende metoder som 

retningslinjene for produkters sosiale livssykluskost-

nader («Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 

Products»), som er vedtatt innenfor rammen av De 

forente nasjoners miljøprogram.  
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102)  Med sikte på bedre integrasjon av samfunnsmessige og 

miljømessige hensyn i framgangsmåtene ved tildeling 

av kontrakter, bør dessuten oppdragsgiverne kunne 

bruke tildelingskriterier eller vilkår for gjennomføring 

av kontrakter for de bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene som skal ytes i henhold til den offentlige 

kontrakten, med hensyn til alle aspekter og på ethvert 

stadium i deres livssyklus, fra utvinning av råstoffer til 

produktet til sluttbehandling av produktet, herunder 

faktorer som inngår i den spesifikke produksjons-, 

leverings- eller handelsprosessen og dens vilkår for 

disse bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene, eller en spesifikk prosess på et senere 

stadium i deres livssyklus, også dersom slike faktorer 

ikke utgjør noen del av deres materielle innhold. 

Kriterier og vilkår for en slik produksjons- eller 

leveringsprosess er for eksempel at framstillingen av de 

innkjøpte produktene ikke omfattet giftige kjemikalier, 

eller at de innkjøpte tjenestene ytes ved hjelp av 

energieffektive maskiner. 

 I samsvar med rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol omfatter dette også tildelingskriterier eller 

vilkår for gjennomføringen av kontrakter knyttet til 

levering eller bruk av Fairtrade-merkede produkter i 

løpet av gjennomføringen av kontraktene som skal 

tildeles. Vilkår for gjennomføring av kontrakter som 

gjelder miljøhensyn, kan for eksempel omfatte levering, 

emballering og sluttbehandling av produkter, og når det 

gjelder bygge- og anleggskontrakter og tje-

nestekontrakter, krav til avfallsreduksjon og ressurs-

effektivitet. 

 Vilkårene for en forbindelse med kontraktens gjenstand 

utelukker imidlertid kriterier og vilkår som gjelder en 

virksomhets generelle politikk, som ikke kan anses som 

en faktor som kjennetegner den spesifikke produksjons- 

eller leveringsprosessen for de innkjøpte bygge- og 

anleggsarbeidene, varene eller tjenestene. Oppdrags-

givere bør derfor ikke kunne kreve at anbydere har en 

bestemt politikk når det gjelder samfunnsmessig eller 

miljømessig ansvar i sin virksomhet. 

103)  Det er av avgjørende betydning at tildelingskriterier 

eller vilkår for gjennomføring av kontrakter som gjelder 

samfunnsmessige sider ved produksjonsprosessen, er 

knyttet til de bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene som skal ytes i henhold til kontrakten. I 

tillegg bør de anvendes i samsvar med direktiv 

96/71/EF, slik det er fortolket av Den europeiske unions 

domstol, og bør ikke velges eller anvendes på en måte 

som direkte eller indirekte forskjellsbehandler markeds-

deltakere fra andre medlemsstater eller fra tredjestater 

som er parter i GPA eller frihandelsavtaler som Unionen 

er part i. Derfor bør kravene til grunnleggende 

arbeidsvilkår fastsatt i direktiv 96/71/EF, for eksempel 

minstelønn, fortsatt være på det nivået som er fastsatt i 

nasjonal lovgivning eller ved kollektive avtaler som er 

gjennomført i samsvar med unionsretten innenfor 

rammen av nevnte direktiv. 

 Vilkår for gjennomføring av kontrakter kan også ha til 

hensikt å være til gunst for fremming av likestilling 

mellom kvinner og menn i arbeidslivet, økt deltakelse 

av kvinner på arbeidsmarkedet, balanse mellom arbeid 

og privatliv, vern av miljøet og dyrs velferd, og å sikre 

at de grunnleggende bestemmelsene i Den interna-

sjonale arbeidsorganisasjon (ILO) overholdes, samt å 

rekruttere flere vanskeligstilte personer enn det som 

kreves i henhold til nasjonal lovgivning. 

104)  Tiltak med sikte på vern av helsen til personale som 

deltar i produksjonsprosessen, fremming av sosial 

integrasjon av vanskeligstilte personer eller medlemmer 

fra sårbare grupper blant de personene som har fått i 

oppdrag å gjennomføre kontrakten, eller opplæring i de 

kvalifikasjonene som kreves til den aktuelle kontrakten, 

kan også være underlagt tildelingskriterier eller vilkår 

for gjennomføring av kontrakter, forutsatt at de er 

knyttet til de bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene som skal ytes i henhold til kontrakten. Slike 

kriterier eller vilkår kan for eksempel blant annet vise til 

sysselsetting av personer som har vært jobbsøkere i lang 

tid, eller gjennomføring av opplæringstiltak for arbeids-

løse eller ungdom i løpet av gjennomføringen av den 

kontrakten som skal tildeles. I tekniske spesifikasjoner 

kan oppdragsgiverne angi samfunnsmessige krav som 

direkte kjennetegner det aktuelle produktet eller den 

aktuelle tjenesten, for eksempel tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne eller universell 

utforming. 

105)  Offentlige kontrakter bør ikke tildeles markedsdeltakere 

som har deltatt i en kriminell organisasjon, eller som er 

kjent skyldig i korrupsjon, bedrageri til skade for 

Unionens økonomiske interesser, terrorhandlinger, 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

Manglende betaling av skatter og trygde- og pensjons-

premier bør også medføre obligatorisk utelukkelse på 

unionsplan. Medlemsstatene bør imidlertid kunne gi 

unntak fra disse obligatoriske utelukkelsene i unntaks-

tilfeller der tvingende allmenne hensyn gjør en 

kontraktstildeling absolutt nødvendig. Dette kan for 

eksempel være tilfelle dersom det er et presserende 

behov for vaksine eller nødutstyr som bare kan kjøpes 

fra en markedsdeltaker som en av de obligatoriske 

begrunnelsene for utelukkelse ellers gjelder for. Idet det 

tas hensyn til at oppdragsgivere som ikke er offentlige 

oppdragsgivere, ikke nødvendigvis har tilgang til 

uomtvistelig dokumentasjon i slike saker, er det hen-

siktsmessig å la disse oppdragsgiverne velge hvorvidt 

utelukkelseskriteriene oppført i direktiv 2014/24/EU 

skal anvendes. Forpliktelsen til å anvende artikkel 57 

nr. 1 og 2 i direktiv 2014/24/EU bør derfor begrenses til 

oppdragsgivere som ikke er offentlige oppdragsgivere.  
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106)  Oppdragsgivere bør videre gis mulighet til å utelukke 

markedsdeltakere som har vist seg å være upålitelige, 

for eksempel på grunn av brudd på miljøforpliktelser, 

herunder regler for tilgjengelighet for personer med 

nedsatt funksjonsevne, eller andre former for alvorlig 

yrkesmessig forsømmelse, for eksempel brudd på 

konkurransereglene eller immaterialrettigheter. Det bør 

presiseres at alvorlig yrkesmessig forsømmelse kan 

medføre tvil om en markedsdeltakers integritet, og 

dermed gjøre markedsdeltakeren uegnet til å bli tildelt 

en offentlig kontrakt, uavhengig av hvorvidt markeds-

deltakeren ellers ville ha teknisk eller økonomisk 

kapasitet til å gjennomføre kontrakten. 

 Med tanke på at oppdragsgiveren vil være ansvarlig for 

følgene av sin mulig feilaktige beslutning, bør 

oppdragsgivere også stå fritt til å vurdere om det har 

foregått alvorlig yrkesmessig forsømmelse, dersom de 

før en endelig og bindende beslutning angående 

forekomst av obligatoriske utelukkelsesgrunner er tatt, 

på hensiktsmessig måte kan dokumentere at markeds-

deltakeren har brutt sine forpliktelser, herunder 

forpliktelser vedrørende betaling av skatter eller trygde- 

og pensjonspremier, med mindre annet er fastsatt i 

nasjonal rett. De bør også kunne utelukke kandidater 

eller anbydere hvis gjennomføring av tidligere 

offentlige kontrakter, eller kontrakter inngått med andre 

oppdragsgivere, har vist store mangler med hensyn til 

grunnleggende krav, for eksempel manglende ytelse 

eller gjennomføring eller betydelige mangler ved det 

produktet eller den tjenesten som ytes, noe som gjør 

dem uegnet for det tiltenkte formålet, eller upassende 

atferd som reiser alvorlig tvil om markedsdeltakerens 

pålitelighet. I nasjonal lovgivning bør det fastsettes en 

lengste varighet for slik utelukkelse. 

 Når det anvendes valgfrie grunner til utelukkelse, bør 

det legges særlig vekt på forholdsmessighetsprinsippet. 

Mindre uregelmessigheter bør bare i unntakstilfeller 

føre til utelukkelse av en markedsdeltaker. Gjentatte 

tilfeller av mindre uregelmessigheter kan imidlertid 

reise tvil om en markedsdeltakers pålitelighet, noe som 

kan berettige en utelukkelse. 

107)  Dersom oppdragsgivere er forpliktet til å velge eller 

anvende slike utelukkelseskriterier, bør de anvende 

direktiv 2014/24/EU når det gjelder muligheten for at 

markedsdeltakere treffer samsvarstiltak med sikte på å 

avhjelpe følgene av eventuelle straffbare handlinger 

eller forsømmelser og effektivt forebygge ytterligere 

forekomster av upassende atferd. 

108)  Anbud som synes å være unormalt lave i forhold til 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene, kan 

være basert på teknisk, økonomisk eller juridisk 

uforsvarlige forutsetninger eller praksis. Dersom 

anbyderen ikke kan gi en tilstrekkelig forklaring, bør 

oppdragsgiveren ha rett til å avvise anbudet. Avvisning 

bør være obligatorisk i tilfeller der oppdragsgiveren har 

fastslått at den unormalt lave prisen eller kostnaden som 

er foreslått, er en følge av manglende overholdelse av 

ufravikelig unionsregelverk eller nasjonal rett som  

er forenlig med dette innenfor sosialrett, arbeidsrett  

eller miljørett, eller internasjonale arbeidsrettslige 

bestemmelser. 

109)  I vilkårene for gjennomføring av en kontrakt fastsettes 

det særlige krav til gjennomføringen av kontrakten. Til 

forskjell fra kriterier for tildeling av kontrakter, som 

danner grunnlaget for en sammenlignende vurdering av 

kvaliteten på anbudene, består vilkårene for gjennom-

føring av kontrakter i fastsatte, objektive krav som ikke 

påvirker vurderingen av anbudene. Vilkårene for 

gjennomføring av en kontrakt bør være forenlige med 

dette direktiv dersom de verken direkte eller indirekte 

innebærer forskjellsbehandling, og dersom de er knyttet 

til kontraktens gjenstand, som omfatter alle faktorer i 

den spesifikke prosessen med produksjon, levering eller 

markedsføring. Dette omfatter vilkår som gjelder 

prosessen for gjennomføring av kontrakten, men 

utelukker krav som viser til en virksomhets generell 

politikk. 

110)  Det er viktig at underleverandørenes oppfyllelse av 

gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, 

kollektive avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- 

eller arbeidsrettslige bestemmelser angitt i dette 

direktiv, forutsatt at slike regler og anvendelsen av dem 

er i samsvar med unionsretten, sikres gjennom hensikts-

messige tiltak av vedkommende nasjonale myndigheter, 

for eksempel arbeidstilsyn og miljøvernmyndigheter, 

innenfor deres ansvarsområder og oppgaver. 

 Det er også nødvendig å sikre noe innsyn i 

underleverandørkjeden, ettersom dette gir oppdrags-

giverne opplysninger om hvem som er til stede på 

byggeplasser der det foregår bygge- og anleggsarbeid 

som utføres for dem, eller der foretak yter tjenester i 

eller på bygg, infrastruktur eller områder, for eksempel 

rådhus, offentlige skoler, idrettsanlegg, havner eller 

motorveier, som oppdragsgiverne er ansvarlige for eller 
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som de har direkte tilsyn med. Det bør presiseres at 

forpliktelsen til å gi påkrevde opplysninger i alle tilfeller 

påligger hovedleverandøren, enten på grunnlag av en 

særlig klausul som hver oppdragsgiver vil måtte ha med 

i framgangsmåten ved tildeling av alle kontrakter, eller 

på grunnlag av forpliktelser som medlemsstatene vil 

pålegge hovedleverandøren i form av alminnelige 

bestemmelser. 

 Det bør også presiseres at vilkår i forbindelse med 

håndheving av oppfyllelse av gjeldende forpliktelser 

innenfor miljørett, sosialrett og arbeidsrett, fastsatt i 

unionsretten, nasjonal rett, kollektive avtaler eller i 

internasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige 

bestemmelser angitt i dette direktiv, forutsatt at slike 

regler og anvendelsen av dem er i samsvar med 

unionsretten, bør få anvendelse når nasjonal lovgivning 

i en medlemsstat fastsetter en ordning med solidaransvar 

mellom underleverandører og hovedleverandøren. 

Dessuten bør det angis uttrykkelig at medlemsstatene 

bør kunne gå lenger, for eksempel ved å utvide 

forpliktelsene til innsyn, ved å muliggjøre direkte 

betaling til underleverandører eller ved å muliggjøre 

eller kreve at offentlige oppdragsgivere skal kontrollere 

at underleverandørene ikke befinner seg i noen av de 

situasjonene der utelukkelse av markedsdeltakere vil 

være berettiget. Dersom slike tiltak anvendes på 

underleverandører, bør det sikres sammenheng med 

bestemmelsene som får anvendelse på hoved-

leverandører, slik at dersom det foreligger obligatoriske 

utelukkelsesgrunner, vil det følges av et krav om  

at hovedleverandøren skifter ut den berørte 

underleverandøren. Dersom slik kontroll viser at det 

foreligger ikke-obligatoriske grunner for utelukkelse, 

bør det presiseres at offentlige oppdragsgivere har 

mulighet til å kreve slik utskifting. Det bør også 

uttrykkelig angis at offentlige oppdragsgivere kan være 

forpliktet til å kreve at den berørte underleverandøren 

skiftes ut dersom utelukkelse av hovedleverandører vil 

være obligatorisk i slike tilfeller. 

 Det bør også angis uttrykkelig at medlemsstatene står 

fritt til å fastsette strengere regler for ansvar i henhold til 

nasjonal lovgivning, eller til å gå lenger i henhold til 

nasjonal lovgivning med hensyn til direkte betaling til 

underleverandører. 

111)  Idet det tas hensyn til de pågående diskusjonene om 

gjennomgående bestemmelser om forholdet til 

tredjestater i forbindelse med offentlige innkjøp, er det 

hensiktsmessig i en overgangsperiode å opprettholde 

status quo for den ordningen som gjelder for 

forsyningssektoren i henhold til artikkel 58 og 59 i 

direktiv 2004/17/EF. Disse bestemmelsene bør derfor 

forbli uendret, herunder bestemmelsen om vedtak av 

gjennomføringsrettsakter dersom foretak i Unionen har 

vanskeligheter med å få tilgang til markeder i 

tredjestater. Under slike omstendigheter bør Rådet 

fortsette å vedta slike gjennomføringsrettsakter. 

112)  Det bør bemerkes at rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 

1182/71(1) får anvendelse på beregningen av fristene 

angitt i dette direktiv. 

113)  Det er nødvendig å presisere hvilke vilkår som fører til 

at endringer i en kontrakt under gjennomføringen av den 

krever en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 

idet det tas hensyn til relevant rettspraksis ved Den 

europeiske unions domstol. Det kreves en ny fram-

gangsmåte ved tildeling av kontrakter i tilfelle av 

vesentlige endringer i den opprinnelige kontrakten, 

særlig med hensyn til virkeområdet og innholdet i 

partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser, herunder 

fordelingen av immaterialrettigheter. Slike endringer 

viser partenes intensjon om å reforhandle vesentlige 

vilkår i kontrakten. Dette er særlig tilfellet dersom de 

endrede vilkårene ville ha virket inn på resultatet av 

framgangsmåten, dersom de hadde vært del av den 

opprinnelige framgangsmåten. 

 Endringer i kontrakten som medfører en mindre endring 

i kontraktsverdien opp til en viss verdi, bør alltid være 

mulig uten at det er nødvendig å gjennomføre en ny 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. Med sikte på 

dette og for å sikre rettssikkerheten bør dette direktiv 

fastsette nedre terskelverdier, og under disse kreves det 

ikke en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. 

Det bør være mulig å endre kontrakten over disse 

terskelverdiene uten at det er nødvendig å gjennomføre 

en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, i den 

grad endringene er i samsvar med de relevante vilkårene 

fastsatt i dette direktiv. 

114)  Oppdragsgivere kan stå overfor situasjoner der nye 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester blir 

nødvendig, og i slike tilfeller kan en endring av den 

opprinnelige kontrakten uten ny framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter være berettiget, særlig dersom 

nye leveranser er tenkt enten som en delvis utskifting 

eller en utvidelse av eksisterende tjenester, varer eller 

installasjoner, dersom et skifte av leverandør ville 

tvinge oppdragsgiveren til å kjøpe utstyr, bygge- og 

anleggsarbeider eller tjenester med andre tekniske 

egenskaper som ville være uforenlige eller føre til 

uforholdsmessige tekniske vanskeligheter ved drift og 

vedlikehold.  

  

(1) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om 

fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 

av 8.6.1971, s. 1). 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/659 

 

115)  Oppdragsgivere kan stå overfor ytre omstendigheter 

som de ikke kunne forutse da de tildelte kontrakten, 

særlig dersom gjennomføringen av kontrakten strekker 

seg over lang tid. I slike tilfeller er det nødvendig med 

en viss grad av fleksibilitet for å tilpasse kontrakten til 

disse omstendighetene uten en ny framgangsmåte  

ved tildeling av kontrakter. Begrepet uforutsigbare 

omstendigheter viser til omstendigheter som ikke kunne 

forutses til tross for at oppdragsgiveren har gjort rimelig 

grundige forberedelser til den opprinnelige tildelingen, 

idet det tas hensyn til de midler den har hatt til rådighet, 

arten av og egenskapene til det bestemte prosjektet, god 

praksis på det aktuelle området og behovet for å sikre et 

hensiktsmessig forhold mellom de ressursene som er 

brukt på å forberede tildelingen, og den forutsigbare 

verdien. 

 Dette kan imidlertid ikke få anvendelse på tilfeller der 

en endring fører til at hele innkjøpets art forandres, for 

eksempel ved å skifte ut bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene som skal kjøpes inn, med noe 

helt annet, eller ved å foreta en grunnleggende endring 

av typen innkjøp, ettersom det i en slik situasjon må 

forutsettes en hypotetisk påvirkning av resultatet. 

116)  I samsvar med prinsippene om likebehandling og innsyn 

bør den anbyderen som vinner anbudet, ikke skiftes ut 

med en annen markedsdeltaker, for eksempel dersom en 

kontrakt heves på grunn av mangler i gjennomføringen, 

uten at kontrakten gjenåpnes for konkurranse. Den 

valgte anbyderen som gjennomfører kontrakten, bør 

imidlertid, særlig dersom kontrakten er tildelt til mer 

enn ett foretak, kunne foreta visse strukturelle endringer 

under gjennomføringen av kontrakten, for eksempel rent 

interne omorganiseringer, overtakelser, fusjoner og 

oppkjøp eller konkurs. Slike strukturelle endringer bør 

ikke automatisk kreve nye framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter for alle kontrakter som den aktuelle 

anbyderen utfører. 

117)  Oppdragsgivere bør i enkeltkontraktene selv ha 

mulighet til å få innført endringer av en kontrakt ved 

hjelp av revisjons- eller opsjonsklausuler, men slike 

klausuler bør ikke gi dem ubegrenset spillerom. Dette 

direktiv bør derfor angi i hvilket omfang det kan 

innføres endringer i den opprinnelige kontrakten. Det 

bør derfor presiseres at tilstrekkelig klart utarbeidede 

revisjons- eller opsjonsklausuler for eksempel kan gi 

mulighet for prisreguleringer eller sikre at for eksempel 

kommunikasjonsutstyr som skal leveres over et  

gitt tidsrom, fortsatt er egnet, også ved endring av 

kommunikasjonsprotokoller eller andre teknologiske 

endringer. Det bør også være mulig i henhold til 

tilstrekkelig klare klausuler å fastsette at det kan foretas 

tilpasninger av en kontrakt, dersom dette blir nødvendig 

på grunn av tekniske vanskeligheter som dukker opp 

under drift eller vedlikehold. Det bør også bemerkes at 

kontrakter for eksempel kan omfatte både alminnelig 

vedlikehold og fastsette ekstraordinært vedlikehold som 

kan bli nødvendig for å sikre fortsatt drift av en offentlig 

tjeneste. 

118)  Oppdragsgivere står av og til overfor omstendigheter 

som krever at offentlige kontrakter heves før tiden, for å 

kunne oppfylle forpliktelsene i henhold til unionsregel-

verket for offentlige innkjøp. Medlemsstatene bør derfor 

sikre at oppdragsgiverne, i henhold til vilkårene fastsatt 

i nasjonal rett, har mulighet til å heve en offentlig 

kontrakt under dens løpetid dersom unionsretten krever 

dette. 

119)  Resultatene fra Kommisjonens arbeidsdokument av  

27. juni 2011 med tittelen «Evaluation Report: Impact 

and Effectiveness of EU Public Procurement 

Legislation» antydet at utelukkelsen av visse tjenester 

fra den fulle anvendelsen av direktiv 2004/17/EF bør 

gjennomgås på nytt. Den fulle anvendelsen av dette 

direktiv bør derfor utvides til å omfatte en rekke 

tjenester. 

120)  Visse kategorier av tjenester har ved sin egenart fortsatt 

en begrenset dimensjon på tvers av landegrensene, 

nemlig slike tjenester som er kjent som personlige 

tjenester, for eksempel visse sosialtjenester, helsetje-

nester og undervisningstjenester. Disse tjenestene ytes i 

en bestemt sammenheng som varierer sterkt mellom 

medlemsstatene på grunn av forskjellige kulturelle 

tradisjoner. Det bør derfor opprettes en særlig ordning 

for kontrakter for disse tjenestene, med en høyere 

terskelverdi enn hva som gjelder for andre tjenester. 

 Særlig i forbindelse med innkjøp i disse sektorene, vil 

personlige tjenester med verdier under denne terskel-

verdien normalt ikke være interessant for tjenesteytere 

fra andre medlemsstater, med mindre det foreligger 

konkrete indikasjoner på det motsatte, for eksempel EU-

finansiering for grensekryssende prosjekter.  
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 Kontrakter for personlige tjenester over denne 

terskelverdien skal være underlagt innsyn i hele 

Unionen. Gitt betydningen av den kulturelle sammen-

hengen og følsomheten i disse tjenestene, bør medlems-

statene gis vidt skjønn til å organisere valget av 

tjenesteytere på den måten de anser som mest 

hensiktsmessig. Reglene i dette direktiv tar hensyn til 

dette kravet, og det kreves bare overholdelse av 

grunnleggende prinsipper om innsyn og likebehandling 

og at det sikres at oppdragsgiverne er i stand til å 

anvende bestemte kvalitetskriterier ved valg av tjeneste-

ytere, for eksempel kriteriene angitt i det frivillige 

europeiske rammeverket for kvalitet i sosialtjenester 

(European Quality Framework for Social Services), 

offentliggjort av Komiteen for sosial trygghet. Når det 

skal bestemmes hvilke framgangsmåter som skal brukes 

ved tildeling av kontrakter for personlige tjenester, bør 

medlemsstatene ta hensyn til artikkel 14 i TEUV og 

protokoll nr. 26. Når de gjør dette, bør medlemsstatene 

også etterstrebe målene om forenkling og om å lette den 

administrative byrden for oppdragsgivere og 

markedsdeltakere; det bør presiseres at dette også kan 

medføre at det skal anvendes regler som gjelder for 

tjenestekontrakter som ikke er underlagt den spesifikke 

ordningen. 

 Medlemsstatene og oppdragsgiverne står fortsatt fritt  

til å yte slike tjenester selv, eller til å organisere sosial-

tjenester på en måte som ikke medfører at det inngås 

offentlige kontrakter, for eksempel gjennom ute-

lukkende å finansiere slike tjenester, eller ved å utstede 

lisenser eller tillatelser til alle markedsdeltakere som 

oppfyller vilkårene som på forhånd er fastsatt av opp-

dragsgiveren, uten noen grenser eller kvoter, forutsatt at 

et slikt system sikrer tilstrekkelig annonsering og 

overholder prinsippene om innsyn og likebehandling. 

121)  På samme måte tilbys hotell- og restauranttjenester 

normalt bare av aktører som befinner seg på det 

bestemte stedet der slike tjenester leveres, og har derfor 

også en begrenset dimensjon på tvers av landegrensene. 

De bør derfor bare omfattes av den lette ordningen, fra 

og med en terskelverdi på 1 000 000 euro. Store 

kontrakter for hotell- og restauranttjenester over denne 

terskelverdien kan være av interesse for forskjellige 

markedsdeltakere, for eksempel reisebyråer og andre 

mellommenn, også på tvers av landegrensene. 

122)  På lignende måte gjelder visse juridiske tjenester 

utelukkende rent nasjonale rettsspørsmål og tilbys 

derfor normalt bare av aktører som befinner seg i den 

berørte medlemsstaten, og har følgelig også en 

begrenset dimensjon på tvers av landegrensene. De bør 

derfor bare omfattes av den lette ordningen, fra og med 

en terskelverdi på 1 000 000 euro. Store kontrakter for 

juridiske tjenester over denne terskelverdien kan være 

av interesse for forskjellige markedsdeltakere, for 

eksempel internasjonale advokatfirmaer, også på tvers 

av landegrensene, særlig dersom de omfatter juridiske 

spørsmål som oppstår som følge av eller har som 

bakgrunn unionsrett eller annen internasjonal rett, eller 

omfatter mer enn én stat. 

123)  Erfaring har vist at en rekke andre tjenester, for 

eksempel redningstjenester, brannslokkingstjenester og 

fengselsvesen, normalt bare er av interesse på tvers av 

landegrensene når de når en tilstrekkelig kritisk masse i 

kraft av sin relativt høye verdi. I den grad de ikke 

utelukkes fra dette direktivs virkeområde, bør de 

omfattes av den lette ordningen. I den grad tjeneste-

ytingen faktisk er basert på kontrakter, vil andre 

tjenestekategorier, for eksempel undersøkelses- og 

sikkerhetstjenester, normalt sannsynligvis bare utgjøre 

en interesse på tvers av landegrensene fra og med en 

terskelverdi på 1 000 000 euro, og bør følgelig da bare 

være omfattet av den lette ordningen. 

124)  For å kunne sikre kontinuitet i offentlige tjenester bør 

dette direktiv tillate at deltakelse i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter for visse helse-, sosial- og 

kulturtjenester kan forbeholdes organisasjoner som er 

basert på ansattes medeierskap eller ansattes aktive 

medbestemmelse i ledelsen, og eksisterende organi-

sasjoner som samvirkeforetak når det gjelder å delta i 

ytingen av disse tjenestene til sluttbrukerne. Denne 

bestemmelsen er begrenset til å omfatte utelukkende 

visse helse- og sosialtjenester og tjenester tilknyttet 

disse, visse undervisnings- og opplæringstjenester, 

bibliotek-, arkiv- og øvrige kulturtjenester, tjenester 

vedrørende sport, og tjenester for privathusholdninger, 

og er ikke beregnet på å omfatte noen av de 

utelukkelsene som ellers er fastsatt i dette direktiv. 

Disse tjenestene bør bare omfattes av den lette 

ordningen. 

125)  Det er hensiktsmessig å identifisere disse tjenestene ved 

å vise til de spesifikke posisjonene i den felles 

klassifikasjonen for offentlige innkjøp (CPV), vedtatt 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2195/2002(1), som er en hierarkisk oppbygd 

nomenklatur, delt inn i næringer, næringshovedgrupper, 

næringsgrupper, kategorier og underkategorier. For å 

unngå rettslig usikkerhet bør det presiseres at 

henvisning til en næring ikke implisitt innebærer en 

henvisning til underordnede underinndelinger. En så 

omfattende dekning bør i stedet angis eksplisitt ved å 

nevne alle relevante posisjoner, eventuelt som en rekke 

koder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av  

5. november 2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp 

(CPV) (EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1). 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/661 

 

126)  Prosjektkonkurranser er tradisjonelt mest blitt brukt på 

områdene by- og regionplanlegging, arkitektur og 

ingeniørarbeid eller databehandling. Det bør imidlertid 

bemerkes at disse fleksible ordningene også kan brukes 

til andre formål, og at det kan fastsettes at de 

etterfølgende tjenestekontraktene vil bli tildelt til 

vinneren eller en av vinnerne av prosjektkonkurransen 

etter en framgangsmåte med forhandling uten 

kunngjøring. 

127)  Evalueringen har vist at det fortsatt er betydelig rom for 

forbedring i anvendelsen av unionsregelverket for 

offentlige innkjøp. Med sikte på en mer effektiv og 

konsekvent anvendelse av reglene er det avgjørende å få 

en god oversikt over mulige strukturelle problemer og 

generelle mønstre i nasjonal innkjøpspolitikk for å 

kunne behandle mulige problemer på en mer målrettet 

måte. Denne oversikten bør oppnås gjennom hensikts-

messig overvåking, og resultatene av dette bør 

offentliggjøres regelmessig, slik at det legges til rette for 

en opplyst debatt om mulige forbedringer i regler og 

praksis for innkjøp. Med en slik god oversikt bør det 

også være mulig å få innsikt i anvendelsen av regler for 

offentlige innkjøp i forbindelse med gjennomføringen 

av prosjekter som samfinansieres av Unionen. 

Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å beslutte 

hvordan og av hvem denne overvåkingen skal utføres i 

praksis; når de gjør dette, bør de fortsatt også stå fritt til 

å beslutte om overvåkingen skal være basert på 

stikkprøvebasert kontroll i ettertid, eller på systematisk 

forutgående kontroll av framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter omfattet av dette direktiv. Det bør være 

mulig å gjøre relevante organer oppmerksomme på 

eventuelle problemer; dette bør ikke nødvendigvis  

kreve at de som har utført overvåkingen, har 

søksmålskompetanse ved domstolene. 

 Bedre veiledning, opplysning og støtte til oppdrags-

givere og markedsdeltakere bør også i stor grad bidra til 

å styrke effektiviteten i offentlige innkjøp, gjennom 

bedre kunnskap, økt rettssikkerhet og profesjonalisering 

av innkjøpspraksis. Slik veiledning bør gjøres tilgjen-

gelig for oppdragsgivere og markedsdeltakere når det 

synes nødvendig å forbedre korrekt anvendelse av 

reglene. Veiledningen som skal gis, kan omfatte alle 

saker som er relevante for offentlige innkjøp, for 

eksempel planlegging av anskaffelser, framgangsmåter, 

valg av metoder og hjelpemidler og god praksis i 

gjennomføringen av framgangsmåtene. Når det gjelder 

rettslige spørsmål, bør veiledningen ikke nødvendigvis 

bestå av en fullstendig juridisk analyse av de berørte 

sakene; dette kan begrenses til en generell angivelse av 

hvilke elementer det bør tas hensyn til ved den senere 

og mer detaljerte analysen av spørsmålene, for eksempel 

ved å peke på rettspraksis som kan være relevant, eller 

veiledende merknader eller andre kilder der det berørte 

spørsmålet er undersøkt. 

128)  Ved direktiv 92/13/EØF er det fastsatt at en viss 

klagebehandling minst skal være tilgjengelig for alle 

personer som har eller har hatt en interesse av å oppnå 

en særskilt kontrakt, og som har blitt, eller risikerer å 

bli, skadelidende på grunn av en påstått overtredelse av 

unionsretten på området offentlige innkjøp, eller av 

nasjonale regler som gjennomfører unionsretten. Denne 

klagebehandlingen bør ikke berøres av dette direktiv. 

Borgere, berørte parter, organiserte eller ikke, og andre 

personer eller organer som ikke har adgang til 

klagebehandlingen i henhold til direktiv 92/13/EØF, har 

uansett som skattebetalere en rettmessig interesse i gode 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. De bør 

derfor gis mulighet, på annen måte enn ved ordningen 

for klagebehandling i henhold til direktiv 92/13/EØF,  

og uten at det nødvendigvis medfører at de gis 

søksmålskompetanse ved domstolene, til å angi  

mulige overtredelser av dette direktiv til en ved-

kommende myndighet eller struktur. For å unngå å 

fordoble eksisterende myndigheter eller strukturer  

bør medlemsstatene kunne fastsette en mulighet til å 

benytte seg av allmenne tilsynsmyndigheter eller 

tilsynsstrukturer, sektorvise tilsynsorganer, kommunale 

tilsynsmyndigheter, konkurransemyndigheter, ombuds-

mannen eller nasjonale revisjonsmyndigheter. 

129)  For fullt ut å kunne utnytte det potensialet offentlige 

innkjøp har til å nå målene for Europa 2020-strategien 

for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, vil også 

innkjøp med hensyn til miljø, samfunn og nyskaping 

måtte spille en rolle. Det er derfor viktig å få oversikt 

over utviklingen på området strategiske innkjøp for å ha 

et opplyst syn på de generelle tendensene på overordnet 

plan på dette området. Eventuelle allerede utarbeidede, 

egnede rapporter kan selvsagt også brukes i denne 

forbindelse. 

130)  På bakgrunn av de mulighetene SMB-er har til å skape 

nye arbeidsplasser, vekst og nyskaping, er det viktig å 

oppmuntre dem til å delta i offentlige innkjøp, både 

gjennom hensiktsmessige bestemmelser i dette direktiv 

og gjennom initiativer på nasjonalt plan. De nye 

bestemmelsene fastsatt i dette direktiv bør bidra til 

bedre resultater, det vil si en økning av SMB-enes andel 

i den samlede verdien av tildelte kontrakter. Det er 

imidlertid ikke hensiktsmessig å pålegge obligatoriske 

resultatandeler, men nasjonale initiativer for å fremme 

SMB-enes deltakelse bør følges nøye på grunn av den 

betydningen dette har.  
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131)  Det er allerede etablert en rekke framgangsmåter og 

arbeidsmetoder med hensyn til Kommisjonens kom-

munikasjon og kontakter med medlemsstatene, for 

eksempel kommunikasjon og kontakter knyttet til 

framgangsmåtene fastsatt i henhold til artikkel 258 og 

260 i TEUV, nettverket for problemløsing i det indre 

marked (SOLVIT) og EUs forsøksprosjekt, som ikke 

endres ved dette direktiv. De bør imidlertid utfylles ved 

at det i hver medlemsstat utpekes ett enkelt kontakt-

punkt for samarbeidet med Kommisjonen, som vil 

fungere som eneste kontaktpunkt i saker vedrørende 

offentlige innkjøp i den berørte medlemsstaten. Denne 

funksjonen kan utføres av personer eller strukturer som 

allerede regelmessig er i kontakt med Kommisjonen i 

spørsmål vedrørende offentlige innkjøp, for eksempel 

nasjonale kontaktpunkter, medlemmer av Den rådgi-

vende komité for offentlige innkjøp, medlemmer av 

nettverket for offentlige innkjøp eller nasjonale 

samordningsinstanser. 

132)  Sporbarhet og innsyn når det gjelder beslutningstaking i 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, er vesentlig 

for å sikre gode framgangsmåter, herunder for å kunne 

bekjempe korrupsjon og bedrageri på en effektiv måte. 

Offentlige oppdragsgivere bør derfor beholde kopier av 

inngåtte kontrakter med høy verdi, slik at de kan gi 

berørte parter tilgang til disse dokumentene i samsvar 

med gjeldende regler for tilgang til dokumenter. 

Oppdragsgiverne bør dessuten dokumentere de 

vesentlige delene og beslutningene i de enkelte fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter i en 

innkjøpsrapport. For å unngå administrative byrder bør 

innkjøpsrapporten, når det er mulig, kunne vise til 

opplysninger som allerede er gitt i den relevante 

kunngjøringen av tildeling av kontrakt. De elektroniske 

systemene for offentliggjøring av disse kunngjøringene, 

som styres av Kommisjonen, bør også forbedres med 

sikte på å forenkle innlegging av data, samtidig som det 

gjøres enklere å trekke ut overordnede rapporter og 

utveksle data mellom systemene. 

133)  For å forenkle administrasjonen og lette medlems-

statenes byrde bør Kommisjonen jevnlig undersøke om 

kvaliteten på og fullstendigheten av opplysningene i 

kunngjøringene som offentliggjøres i forbindelse med 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, er 

tilstrekkelig til at Kommisjonen har mulighet til å trekke 

ut statistiske opplysninger som ellers måtte ha blitt 

oversendt av medlemsstatene. 

134)  Effektivt forvaltningssamarbeid er nødvendig for den 

informasjonsutvekslingen som kreves for å gjennomføre 

tildelingsprosessen i grensekryssende situasjoner, særlig 

når det gjelder kontroll av begrunnelsene for utelukkelse 

og utvelgingskriteriene og anvendelsen av kvalitets- og 

miljøstandarder. Informasjonssystemet for det indre 

marked (IMI), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(1), kan vise seg å 

være et nyttig elektronisk middel for å forenkle og 

forbedre forvaltningssamarbeidet, som styrer utveks-

lingen av informasjon på grunnlag av enkle og ensartede 

framgangsmåter som overvinner språkbarrierene. Det 

bør derfor igangsettes et forsøksprosjekt så snart som 

mulig for å prøve om det er hensiktsmessig å utvide IMI 

til å omfatte informasjonsutvekslingen i henhold til 

dette direktiv. 

135)  For å kunne tilpasse dette direktiv til den raske tekniske 

og økonomiske utviklingen og endringen i regelverket, 

bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV med hensyn til en 

rekke ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv. 

På grunn av behovet for å overholde internasjonale 

avtaler, bør Kommisjonen gis myndighet til å endre de 

tekniske framgangsmåtene for beregningsmetodene for 

terskelverdier, og til regelmessig å revidere terskel-

verdiene selv; henvisninger til CPV-nomenklaturen kan 

bli gjenstand for regelverksendringer på unionsplan, og 

det er nødvendig at disse endringene gjenspeiles i 

teksten i dette direktiv; de tekniske opplysningene om 

og egenskapene til innretningene for elektronisk mottak 

bør holdes oppdatert med den teknologiske utviklingen; 

det er også nødvendig å gi Kommisjonen myndighet til 

å gjøre visse obligatoriske tekniske standarder for 

elektronisk kommunikasjon obligatoriske for å sikre 

samvirkingsevnen til tekniske formater, prosesser og 

meldingshåndtering i framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter som utføres ved hjelp av elektroniske 

kommunikasjonsmidler, idet det tas hensyn til den 

teknologiske utviklingen; Kommisjonen bør også gis 

myndighet til å tilpasse listen over Unionens regel-

verksakter som fastsetter felles metoder for beregning 

av livssykluskostnader; listen over internasjonale 

konvensjoner på området sosial og miljø og listen over 

EU-regelverk hvis gjennomføring skaper en antakelse 

om fri adgang til et gitt marked, samt vedlegg II, som 

gir en oversikt over rettsakter som det skal tas hensyn til 

ved vurdering av om det foreligger særretter eller 

eneretter, bør raskt tilpasses for å innarbeide de tiltakene 

som vedtas på sektorplan. For å kunne tilfredsstille dette 

behovet, bør Kommisjonen gis myndighet til å ajourføre 

listene. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av  

25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informa-

sjonssystemet for det indre marked og om oppheving av kommi-

sjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen») (EUT L 316 av 

14.11.2012, s. 1). 
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136)  Ved anvendelsen av dette direktiv bør Kommisjonen 

holde samråd med egnede ekspertgrupper innenfor e-

innkjøp, for å sikre en balansert sammensetning av de 

viktigste interessentgruppene. 

137)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet når det gjelder framgangsmåtene for å 

sende og offentliggjøre data nevnt i vedlegg IX, 

framgangsmåtene for utarbeiding og sending av 

kunngjøringer, og standardskjemaene for offentliggjø-

ring av kunngjøringer. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

138)  Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

til vedtakelsen av gjennomføringsrettsaktene som 

gjelder standardskjemaene for offentliggjøring av kunn-

gjøringer, som ikke har noen innvirkning verken fra et 

økonomisk synspunkt eller når det gjelder arten og 

omfanget av forpliktelsene som følger av dette direktiv. 

Derimot kjennetegnes disse rettsaktene av et rent 

forvaltningsmessig formål og tjener til å lette anven-

delsen av reglene angitt i dette direktiv. 

 Dessuten bør vilkårene for vedtakelse av beslutninger 

som fastslår hvorvidt en gitt virksomhet er direkte utsatt 

for konkurranse på markeder som det er fri adgang  

til, sikre ensartede vilkår for gjennomføring av nevnte 

bestemmelse. Kommisjonen bør derfor også gis 

gjennomføringsmyndighet når det gjelder nærmere 

bestemmelser om gjennomføringen av framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 35, for å fastslå om artikkel 34 og 

selve gjennomføringsrettsaktene får anvendelse. Denne 

myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) 

nr. 182/2011. Framgangsmåten med rådgivende komité 

bør benyttes ved vedtakelse av disse gjennomførings-

rettsaktene. 

139)  Kommisjonen bør gjennomgå hvilke virkninger 

anvendelsen av terskelverdiene har på det indre marked, 

og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet 

og Rådet. Når den gjør dette, bør den ta hensyn til 

  

(1) 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). 

faktorer som nivået for innkjøp på tvers av landegren-

sene, deltakelse fra SMB-er, transaksjonskostnader og 

avveiningen mellom kostnad og nytte. 

 I samsvar med artikkel XXII nr. 7 i GPA skal GPA være 

gjenstand for nye forhandlinger tre år etter at den trådte 

i kraft, samt regelmessig deretter. I den forbindelse bør 

det undersøkes hvor hensiktsmessig nivået for 

terskelverdiene er, idet det tas hensyn til virkningen av 

inflasjon i lys av en lang periode uten endringer av 

terskelverdiene i GPA; dersom nivået for terskel-

verdiene endres som følge av dette, bør Kommisjonen 

eventuelt vedta et forslag til rettsakt om endring av 

terskelverdiene fastsatt i dette direktiv. 

140)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å samordne 

lover og forskrifter i medlemsstatene som får 

anvendelse på visse framgangsmåter ved tildeling av 

offentlige kontrakter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

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. 

141)  Direktiv 2004/17/EF bør oppheves. 

142)  I samsvar med den felles politiske erklæringen  

fra medlemsstatene og Kommisjonen av  

28. september 2011 om forklarende dokumenter har 

medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om 

innarbeidingstiltakene i berettigede tilfeller skal følges 

av ett eller flere dokumenter som forklarer sammen-

hengen mellom et direktivs bestanddeler og de tilsva-

rende delene av de nasjonale innarbeidingsdo-

kumentene. Med hensyn til dette direktiv anser regel-

giveren at oversendingen av slike dokumenter er 

berettiget — 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I:  VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG ALLMENNE PRINSIPPER 
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Artikkel 1:  Formål og virkeområde 

Artikkel 2:  Definisjoner 

Artikkel 3:  Offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 4:  Oppdragsgivere 

Artikkel 5:  Kombinerte innkjøp som omfatter samme virksomhet 

Artikkel 6:  Innkjøp som omfatter flere former for virksomhet 

KAPITTEL II:  Former for virksomhet 

Artikkel 7:  Felles bestemmelser 

Artikkel 8:  Gass og varme 

Artikkel 9:  Elektrisk kraft 

Artikkel 10:  Vann 

Artikkel 11:  Transporttjenester 

Artikkel 12:  Havner og lufthavner 

Artikkel 13:  Posttjenester 
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KAPITTEL III:  Materielt virkeområde 

AVSNITT 1:  TERSKELVERDIER 

Artikkel 15:  Terskelbeløp 

Artikkel 16:  Metoder for å beregne anslått verdi av innkjøp 
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AVSNITT 2:  UNNTATTE KONTRAKTER OG PROSJEKTKONKURRANSER; Særlige bestemmel-
ser om innkjøp som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

Underavsnitt 1:  Unntak som gjelder for alle oppdragsgivere, og særlige unntak for vann- og energi-

sektorene 

Artikkel 18:  Kontrakter som tildeles med sikte på videresalg til eller leieavtale med tredjemann 

Artikkel 19:  Kontrakter og prosjektkonkurranser som tildeles eller organiseres for andre formål 

enn for å drive en omfattet virksomhet, eller for å drive slik virksomhet i en 

tredjestat  
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Artikkel 20:  Kontrakter som tildeles og prosjektkonkurranser som organiseres i henhold til  

internasjonale regler 

Artikkel 21:  Særlige unntak for tjenestekontrakter 

Artikkel 22:  Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett 

Artikkel 23:  Kontrakter som tildeles av visse oppdragsgivere for innkjøp av vann og for forsy-

ning av energi eller brensel til energiproduksjon 

Underavsnitt 2:  Innkjøp som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

Artikkel 24:  Forsvar og sikkerhet 

Artikkel 25:  Kombinerte innkjøp som omfatter samme virksomhet og omfatter forsvars- og 

sikkerhetsaspekter 

Artikkel 26:  Innkjøp som omfatter flere former for virksomhet og omfatter forsvars- og  

sikkerhetsaspekter 

Artikkel 27:  Kontrakter og prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- eller sikkerhetsaspekter 

og som tildeles eller organiseres i henhold til internasjonale regler 

Underavsnitt 3:  Særlige forhold (samarbeid, tilknyttede foretak og fellesforetak) 

Artikkel 28:  Kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 29:  Kontrakter som tildeles et tilknyttet foretak 

Artikkel 30:  Kontrakter som tildeles et fellesforetak eller en oppdragsgiver som inngår i et 

fellesforetak 

Artikkel 31:  Underretning om opplysninger 

Underavsnitt 4:  Særlige situasjoner 

Artikkel 32:  Forsknings- og utviklingstjenester 

Artikkel 33:  Kontrakter som er underlagt særlige ordninger 

Underavsnitt 5:  Virksomhet som er direkte utsatt for konkurranse, og bestemmelser om fram-

gangsmåte knyttet til dette 

Artikkel 34:  Virksomhet som er direkte utsatt for konkurranse 

Artikkel 35:  Framgangsmåte for å fastslå om artikkel 34 får anvendelse 

KAPITTEL IV:  Allmenne prinsipper 

Artikkel 36:  Prinsipper for innkjøp 

Artikkel 37:  Markedsdeltakere 

Artikkel 38:  Reserverte kontrakter 

Artikkel 39:  Fortrolighet 

Artikkel 40:  Regler for kommunikasjon  
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Artikkel 46:  Begrenset anbudskonkurranse 

Artikkel 47:  Kjøp etter forhandling med forutgående utlysing av konkurranse 

Artikkel 48:  Konkurransedialog 

Artikkel 49:  Innovasjonspartnerskap 

Artikkel 50:  Bruk av framgangsmåte med forhandling uten forutgående utlysing av konkurranse 

KAPITTEL II:  Metoder og hjelpemidler for elektroniske og samlede innkjøp 

Artikkel 51:  Rammeavtaler 

Artikkel 52:  Dynamiske innkjøpsordninger 

Artikkel 53:  Elektroniske auksjoner 
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AVDELING I 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG ALLMENNE 

PRINSIPPER 

KAPITTEL I 

Formål og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved dette direktiv fastsettes det regler for framgangsmåter 

for innkjøp foretatt av oppdragsgivere når det gjelder kontrakter 

og prosjektkonkurranser, hvis verdi anslås ikke å være lavere 

enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 15. 

2. Med innkjøp menes i dette direktiv anskaffelse foretatt av 

én eller flere oppdragsgivere ved hjelp av en varekontrakt, en 

bygge- og anleggskontrakt eller en tjenestekontrakt, av bygge- 

og anleggsarbeider, varer eller tjenester fra markedsdeltakere 

som disse oppdragsgiverne har valgt ut, forutsatt at disse 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene er beregnet 

på en av virksomhetene nevnt i artikkel 8–14. 

3. Anvendelsen av dette direktiv er underlagt artikkel 346 i 

TEUV. 

4. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere hva de anser for å være 

tjenester av allmenn økonomisk betydning, hvordan disse 

tjenestene bør organiseres og finansieres i samsvar med reglene 

for statsstøtte, og hvilke særlige forpliktelser som bør gjelde for 

dem. På samme måte berører ikke dette direktiv offentlige 

myndigheters beslutning om, hvordan og i hvilken grad de 

ønsker å utføre offentlige oppgaver selv i samsvar med artikkel 

14 i TEUV og protokoll nr. 26. 

5. Dette direktiv berører ikke måten medlemsstatene or-

ganiserer sine trygdeordninger på. 

6. Dette direktivs virkeområde skal ikke omfatte ikke-

økonomiske tjenester av allmenn interesse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter og tje-

nestekontrakter» gjensidig bebyrdende kontrakter som 

inngås skriftlig mellom én eller flere oppdragsgivere og én 

eller flere markedsdeltakere, og som gjelder utførelse av 

bygge- og anleggsarbeider, levering av varer eller yting av 

tjenester, 

2) «bygge- og anleggskontrakter» kontrakter som gjelder ett 

av følgende: 

a)  utførelse eller både prosjektering og utførelse av 

bygge- og anleggsarbeid i tilknytning til én av virk-

somhetene definert i vedlegg I, 

b)  oppføring eller både prosjektering og oppføring av et 

bygg, 

c)  oppføring, uansett på hvilken måte, av et bygg som 

tilsvarer kravene fastsatt av den oppdragsgiveren som 

har en avgjørende innflytelse på typen eller prosjekte-

ringen av bygget, 

3) «bygg» resultatet av bygge- og anleggsarbeid eller ingeni-

ørarbeid sett under ett, som i seg selv er tilstrekkelig til å 

oppfylle en økonomisk eller teknisk funksjon, 

4) «varekontrakter» kontrakter som gjelder innkjøp, leasing, 

leie eller kjøp på avbetaling, med eller uten en kjøps-

opsjon, av varer. En varekontrakt kan også omfatte monte-

rings- og installasjonsarbeid, 

5) «tjenestekontrakter» kontrakter som gjelder yting av 

tjenester, bortsett fra de tjenestene som er nevnt i nr. 2, 

6) «markedsdeltaker» enhver fysisk eller juridisk person, eller 

en oppdragsgiver eller gruppe av slike personer og/eller 

enheter, herunder midlertidige sammenslutninger av 

foretak, som på markedet tilbyr utførelse av bygge- og an-

leggsarbeid og/eller oppføring av bygg, levering av 

produkter eller tjenesteyting, 

7) «anbyder» en markedsdeltaker som har innlevert et anbud, 

8) «kandidat» en markedsdeltaker som har søkt om eller er 

innbudt til å delta i en begrenset anbudskonkurranse, i en 

framgangsmåte med forhandling, i en konkurransedialog 

eller i et innovasjonspartnerskap,  
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9) «innkjøpsdokument» ethvert dokument som er utarbeidet 

eller vises til av oppdragsgiveren for å beskrive eller 

bestemme elementer i innkjøpet eller framgangsmåten, 

herunder kunngjøringen av konkurranse, den periodiske 

veiledende kunngjøringen eller kunngjøringer om at det 

foreligger en kvalifikasjonsordning, dersom de benyttes 

som metode for utlysing av konkurranse, de tekniske 

spesifikasjonene, det beskrivende dokumentet, foreslåtte 

kontraktsvilkår, formater for kandidaters og anbyderes 

framlegging av dokumenter, opplysninger om alminnelige 

forpliktelser samt eventuelle ytterligere dokumenter, 

10) «samordnede innkjøp» virksomhet som utføres permanent, 

på én av følgende måter: 

a)  anskaffelse av varer og/eller tjenester beregnet på 

oppdragsgivere, 

b)  tildeling av kontrakter eller inngåelse av rammeavtaler 

for bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenester 

beregnet på oppdragsgivere, 

11) «tilknyttede innkjøpstjenester» virksomhet som består i å 

yte støtte til innkjøpsvirksomhet, særlig på følgende 

måter: 

a)  teknisk infrastruktur som gjør det mulig for oppdrags-

givere å tildele offentlige kontrakter eller inngå 

rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid, varer eller 

tjenester, 

b)  rådgivning om gjennomføring eller utforming av fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter, 

c)  forberedelse og forvaltning av framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter på vegne av og for den berørte 

oppdragsgiverens regning, 

12) «innkjøpssentral» en oppdragsgiver i henhold til artikkel 4 

nr. 1 i dette direktiv eller en offentlig oppdragsgiver i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/24/EU, 

som yter samordnede innkjøp og muligens tilknyttede 

innkjøpstjenester. 

 Innkjøp som utføres av en innkjøpssentral for å drive 

samordnede innkjøp, skal anses å være innkjøp for å drive 

en virksomhet som beskrevet i artikkel 8–14. Artikkel 18 

får ikke anvendelse på innkjøp som utføres av en innkjøps-

sentral for å drive samordnede innkjøp, 

13) «yter av innkjøpstjenester» et offentlig eller privat organ 

som tilbyr tilknyttede innkjøpstjenester på markedet, 

14) «skriftlig» ethvert uttrykk som består av ord eller tall som 

kan leses, reproduseres og deretter kommuniseres, her-

under opplysninger som sendes og lagres ved hjelp av 

elektroniske midler, 

15) «elektroniske midler» elektronisk utstyr til behandling 

(herunder digital komprimering) og lagring av data som 

sendes, overføres og mottas via kabel, radiobølger, med 

optiske midler eller med andre elektromagnetiske midler, 

16) «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene 

som et produkt gjennomgår, herunder forskning og 

utvikling som skal utføres, produksjon, handel og handels-

vilkår, transport, bruk og vedlikehold, som inngår i 

levetiden til produktet eller bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenesteytingen, fra anskaffelse av råstoff eller 

opparbeiding av ressurser til sluttbehandling, rehabilitering 

og tjenestens eller anvendelsens avslutning, 

17) «prosjektkonkurranser» de framgangsmåtene som gjør det 

mulig for oppdragsgiveren å innhente, hovedsakelig på 

områdene by- og regionplanlegging, arkitektur, ingeni-

ørarbeid eller databehandling, en plan eller et prosjekt 

valgt ut av en jury etter å ha vært satt ut til konkurranse 

med eller uten utdeling av premier, 

18) «nyskaping» innføring av nye eller vesentlig forbedrede 

produkter, tjenester eller prosesser, herunder, men ikke 

begrenset til, produksjons-, bygge- eller konstruksjons-

prosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organi-

sasjonsmetode innen forretningspraksis, organisering av 

arbeidsplassen eller eksterne forbindelser, blant annet med 

sikte på å bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer 

eller støtte Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig 

og inkluderende vekst, 

19) «merke» ethvert dokument eller sertifikat eller enhver 

attestasjon som bekrefter at de aktuelle bygge- og an-

leggsarbeidene, produktene, tjenestene, prosessene eller 

framgangsmåtene oppfyller visse krav, 

20) «merkekrav» de kravene som de aktuelle bygge- og an-

leggsarbeidene, produktene, tjenestene, prosessene eller 

framgangsmåtene skal oppfylle for å oppnå det berørte 

merket.  
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Artikkel 3 

Offentlige oppdragsgivere 

1. I dette direktiv menes med «offentlige oppdragsgivere» 

statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige 

organer eller sammenslutninger dannet av én eller flere slike 

myndigheter eller ett eller flere slike offentligrettslige organer. 

2. «Regionale myndigheter» omfatter alle myndigheter i de 

administrative enhetene som er oppført på den ikke-uttøm-

mende listen i NUTS 1 og 2, som nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(1). 

3. «Lokale myndigheter» omfatter alle myndigheter i de 

administrative enhetene som hører inn under NUTS 3 og 

mindre administrative enheter, som nevnt i forordning (EF) 

nr. 1059/2003. 

4. Med «offentligrettslige organer» menes organer som har 

alle følgende egenskaper: 

a)  de er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme 

allmennhetens behov, men ikke behov av industriell eller 

forretningsmessig art, 

b)  de er et rettssubjekt og 

c)  de er i hovedsak finansiert av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer; eller 

deres forvaltning er underlagt en av disse myndighetenes 

eller et av disse organenes tilsyn; eller de har et admini-

strasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten 

av medlemmene er utpekt av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer. 

Artikkel 4 

Oppdragsgivere 

1. I dette direktiv menes med oppdragsgivere enheter som 

a)  er offentlige oppdragsgivere eller offentlige foretak som 

utfører én av virksomhetene nevnt i artikkel 8–14, 

b)  dersom de ikke er offentlige oppdragsgivere eller offentlige 

foretak, har som én av sine virksomheter en type virk-

somhet som er nevnt i artikkel 8–14, eller enhver kombina-

sjon av disse, og driver sin virksomhet på grunnlag av 

særrett eller enerett gitt av vedkommende myndighet i en 

medlemsstat. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 

26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

2. Med «offentlig foretak» menes ethvert foretak som 

offentlige oppdragsgivere direkte eller indirekte kan utøve 

dominerende innflytelse på i kraft av eierskap, kapitalinteresse 

eller de reglene som gjelder for det. 

Offentlige oppdragsgivere skal forutsettes å ha dominerende 

innflytelse i alle følgende tilfeller der de direkte eller indirekte: 

a)  eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, 

b)  kontrollerer et flertall av stemmene knyttet til aksjer utstedt 

av foretaket, 

c)  kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i 

foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan. 

3. I denne artikkel menes med «særrett eller enerett» en 

rettighet som er gitt av en vedkommende myndighet i en 

medlemsstat i henhold til en lov eller forskrift, som medfører at 

utøvelsen av virksomhet som definert i artikkel 8–14, begrenses 

til to eller flere enheter, og som i vesentlig grad påvirker andre 

enheters muligheter til å utøve slik virksomhet. 

Rettigheter som er gitt ved en framgangsmåte som det er sikret 

tilstrekkelig offentliggjøring av, og der tildelingen av disse 

rettighetene var basert på objektive kriterier, skal ikke utgjøre 

særrett eller enerett i henhold til første ledd. 

Slike framgangsmåter omfatter 

a)  framgangsmåter ved tildeling av kontrakter med 

forutgående utlysing av konkurranse i samsvar med direktiv 

2014/24/EU, direktiv 2009/81/EF, direktiv 2014/23/EU 

eller dette direktiv, 

b)  framgangsmåter i henhold til andre unionsrettsakter oppført 

i vedlegg II, som sikrer tilstrekkelig forutgående innsyn ved 

tildeling av tillatelser på grunnlag av objektive kriterier. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 103 når det gjelder endring av 

listen over unionsrettsakter som er angitt i vedlegg II, dersom 

slike endringer blir nødvendige fordi det vedtas nye rettsakter, 

eller fordi disse rettsaktene oppheves eller endres.  
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Artikkel 5 

Kombinerte innkjøp som omfatter samme virksomhet 

1. Nr. 2 får anvendelse på kombinerte kontrakter hvis 

gjenstand er forskjellige typer innkjøp som alle er omfattet av 

dette direktiv. 

Nr. 3–5 får anvendelse på kombinerte kontrakter hvis gjenstand 

er innkjøp som er omfattet av dette direktiv, og innkjøp som er 

omfattet av andre rettsordener. 

2. Kontrakter hvis gjenstand er to eller flere typer innkjøp 

(bygge- og anleggsarbeider, tjenester eller varer) skal tildeles i 

samsvar med de bestemmelsene som får anvendelse på den 

typen innkjøp som kjennetegner den aktuelle kontraktens 

hovedgjenstand. 

Når det gjelder kombinerte kontrakter som består delvis av 

tjenester i henhold til avdeling III kapittel I og delvis av andre 

tjenester, eller kombinerte kontrakter som består delvis av 

tjenester og delvis av varer, skal hovedgjenstanden bestemmes i 

samsvar med den av de anslåtte verdiene av henholdsvis 

tjenester eller varer som er høyest. 

3. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 4 anvendelse. 

Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, får nr. 5 anvendelse. 

Dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får artikkel 25 i 

dette direktiv anvendelse. 

4. Når det gjelder kontrakter hvis gjenstand er innkjøp som 

er omfattet av dette direktiv samt innkjøp som ikke er omfattet 

av dette direktiv, kan oppdragsgivere velge å tildele separate 

kontrakter for separate deler, eller tildele én enkelt kontrakt. 

Dersom oppdragsgivere velger å tildele separate kontrakter for 

separate deler, skal beslutningen om hvilken rettsorden som får 

anvendelse på hver enkelt av slike separate kontrakter, treffes 

på grunnlag av egenskapene til den berørte separate delen. 

Dersom oppdragsgivere velger å tildele én enkelt kontrakt, skal 

dette direktiv, med mindre annet er fastsatt i artikkel 25, få 

anvendelse på den derav følgende kombinerte kontrakten, 

uavhengig av verdien på de delene som ellers ville ha hørt inn 

under en annen rettsorden, og uavhengig av hvilken rettsorden 

disse delene ellers ville ha vært underlagt. 

Når det gjelder en kombinert kontrakt som inneholder elemen-

ter fra varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter og tje-

nestekontrakter samt fra konsesjoner, skal den kombinerte 

kontrakten tildeles i samsvar med dette direktiv, forutsatt at den 

anslåtte verdien av den delen av kontrakten som utgjør en 

kontrakt omfattet av dette direktiv, beregnet i samsvar med 

artikkel 16, er lik eller større enn den relevante terskelverdien 

fastsatt i artikkel 15. 

5. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, skal gjeldende rettsorden 

bestemmes på grunnlag av den aktuelle kontraktens hoved-

gjenstand. 

Artikkel 6 

Innkjøp som omfatter flere former for virksomhet 

1. Oppdragsgivere kan når det gjelder kontrakter som skal 

omfatte flere former for virksomhet, velge å tildele separate 

kontrakter for hver separate form for virksomhet, eller tildele én 

enkelt kontrakt. Dersom oppdragsgivere velger å tildele 

separate kontrakter, skal beslutningen om hvilken rettsorden 

som får anvendelse på hver enkelt av slike separate kontrakter, 

treffes på grunnlag av egenskapene til den berørte separate 

formen for virksomhet. 

Uten hensyn til artikkel 5 får nr. 2 og 3 i denne artikkel 

anvendelse dersom oppdragsgiverne velger å tildele én enkelt 

kontrakt. Dersom en av de berørte formene for virksomhet er 

omfattet av artikkel 346 i TEUV eller direktiv 2009/81/EF, får 

imidlertid artikkel 26 i dette direktiv anvendelse. 

Valget mellom å tildele én enkelt kontrakt eller å tildele flere 

separate kontrakter skal imidlertid ikke tas for å unngå at 

kontrakten eller kontraktene omfattes av virkeområdet for dette 

direktiv eller eventuelt direktiv 2014/24/EU eller direktiv 

2014/23/EU. 

2. En kontrakt som skal dekke flere former for virksomhet, 

bør omfattes av de reglene som gjelder for virksomheten som 

kontrakten hovedsakelig er beregnet på. 

3. Når det gjelder kontrakter der det er objektivt umulig å 

fastslå hvilken virksomhet kontrakten hovedsakelig er beregnet 

på, skal de gjeldende reglene fastsettes i samsvar med bokstav 

a), b) og c): 

a)  kontrakten skal tildeles i samsvar med direktiv 2014/24/EU 

dersom én av formene for virksomhet som kontrakten  

er beregnet på, er omfattet av dette direktiv og de andre 

formene for virksomhet er omfattet av direktiv 

2014/24/EU,  
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b)  kontrakten skal tildeles i samsvar med dette direktiv 

dersom én av formene for virksomhet som kontrakten er 

beregnet på, er omfattet av dette direktiv og de andre 

formene for virksomhet er omfattet av direktiv 

2014/23/EU, 

c)  kontrakten skal tildeles i samsvar med dette direktiv 

dersom én av formene for virksomhet som kontrakten er 

beregnet på, er omfattet av dette direktiv og de andre 

formene for virksomhet verken er omfattet av dette 

direktiv, direktiv 2014/24/EU eller 2014/23/EU. 

KAPITTEL II 

Former for virksomhet 

Artikkel 7 

Felles bestemmelser 

I artikkel 8, 9 og 10 omfatter «forsyning» produksjon, engros-

salg og detaljsalg. 

Gassproduksjon i form av utvinning er imidlertid omfattet av 

virkeområdet for artikkel 14. 

Artikkel 8 

Gass og varme 

1. Når det gjelder gass og varme, får dette direktiv anven-

delse på følgende former for virksomhet: 

a)  levering eller drift av faste nett beregnet på å yte en tjeneste 

til allmennheten i forbindelse med produksjon, transport 

eller distribusjon av gass eller varme, 

b)  forsyning av gass eller varme til slike nett. 

2. Forsyning, foretatt av en annen oppdragsgiver enn en 

offentlig oppdragsgiver, av gass eller varme til faste nett som 

yter en tjeneste til allmennheten, skal ikke anses som en 

relevant virksomhet i henhold til nr. 1, dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  den aktuelle oppdragsgiverens produksjon av gass eller 

varme er en uunngåelig konsekvens av å utføre en annen 

virksomhet enn de som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel eller 

i artikkel 9–11, 

b)  forsyningen til det offentlige nettet tar utelukkende sikte på 

økonomisk utnytting av slik produksjon og beløper seg til 

høyst 20 % av oppdragsgiverens omsetning på grunnlag av 

gjennomsnittet for de tre foregående årene, herunder inne-

værende år. 

Artikkel 9 

Elektrisk kraft 

1. Når det gjelder elektrisk kraft, får dette direktiv anven-

delse på følgende former for virksomhet: 

a)  levering eller drift av faste nett beregnet på å yte en tjeneste 

til allmennheten i forbindelse med produksjon, transport 

eller distribusjon av elektrisk kraft, 

b)  forsyning av elektrisk kraft til slike nett. 

2. Forsyning, foretatt av en annen oppdragsgiver enn en 

offentlig oppdragsgiver, av elektrisk kraft til faste nett som yter 

en tjeneste til allmennheten, skal ikke anses som en relevant 

virksomhet i henhold til nr. 1, dersom alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  den aktuelle oppdragsgiverens produksjon av elektrisk kraft 

finner sted fordi forbruket er nødvendig for å utføre en 

annen virksomhet enn de som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel eller i artikkel 8,10 og 11, 

b)  forsyningen til det offentlige nettet er avhengig utelukkende 

av den aktuelle oppdragsgiverens eget forbruk og har ikke 

oversteget 30 % av den aktuelle oppdragsgiverens samlede 

energiproduksjon, på grunnlag av gjennomsnittet for de tre 

foregående årene, herunder inneværende år. 

Artikkel 10 

Vann 

1. Når det gjelder vann, får dette direktiv anvendelse på 

følgende former for virksomhet: 

a)  levering eller drift av faste nett beregnet på å yte en tjeneste 

til allmennheten i forbindelse med produksjon, transport 

eller distribusjon av drikkevann, 

b)  forsyning av drikkevann til slike nett.  
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2. Dette direktiv får også anvendelse på kontrakter eller 

prosjektkonkurranser som tildeles eller organiseres av opp-

dragsgivere som driver en virksomhet nevnt i nr. 1, og som er 

tilknyttet en av følgende former for virksomhet: 

a)  vannbyggingsprosjekter, vanning eller drenering, forutsatt 

at vannmengden som skal brukes til forsyning av 

drikkevann, utgjør mer enn 20 % av den samlede mengden 

vann som gjøres tilgjengelig gjennom slike prosjekter eller 

av vannings- eller dreneringsanlegg, 

b)  tømming eller rensing av kloakk. 

3. Forsyning, foretatt av en annen oppdragsgiver enn en 

offentlig oppdragsgiver, av drikkevann til faste nett som yter en 

tjeneste til allmennheten, skal ikke anses som en relevant 

virksomhet i henhold til nr. 1, dersom alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  den berørte oppdragsgiverens produksjon av drikkevann 

finner sted fordi forbruket er nødvendig for å utføre en 

annen virksomhet enn de som er nevnt i artikkel 8–10, 

b)  forsyningen til det offentlige nettet er avhengig utelukkende 

av den aktuelle oppdragsgiverens eget forbruk og har ikke 

oversteget 30 % av den aktuelle oppdragsgiverens samlede 

drikkevannsproduksjon, på grunnlag av gjennomsnittet for 

de tre foregående årene, herunder inneværende år. 

Artikkel 11 

Transporttjenester 

Dette direktiv får anvendelse på virksomhet i forbindelse med 

levering eller drift av nett som yter en tjeneste til allmennheten 

innenfor transport med jernbane, automatiserte systemer, 

sporvogn, trolleybuss, buss eller taubane. 

Når det gjelder transporttjenester, skal det anses at det finnes et 

nett dersom tjenesten ytes på driftsvilkår, for eksempel 

vedrørende ruter, kapasitet og betjeningshyppighet, som er 

fastsatt av en vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

Artikkel 12 

Havner og lufthavner 

Dette direktiv får anvendelse på virksomhet i forbindelse med 

utnytting av et geografisk område med sikte på stille til rådighet 

lufthavner, sjøhavner eller innlandshavner eller andre terminal-

anlegg for virksomheter som driver lufttransport, sjøtransport 

eller transport på innlands vannveier. 

Artikkel 13 

Posttjenester 

1. Dette direktiv får anvendelse på levering av 

a)  posttjenester, 

b)  andre tjenester enn posttjenester, forutsatt at slike tjenester 

ytes av en enhet som også yter posttjenester i henhold til 

nr. 2 bokstav b) i denne artikkel, og forutsatt at vilkårene 

angitt i artikkel 34 nr. 1 ikke er oppfylt med hensyn til 

tjenester som faller inn under nr. 2 bokstav b) i denne 

artikkel. 

2. I denne artikkel og med forbehold for europaparlaments- 

og rådsdirektiv 97/67/EF(1) menes med: 

a) «postsending» en adressert sending i den endelige form 

som den skal transporteres i, uavhengig av vekt. I tillegg til 

brevpostsendinger omfatter slike sendinger f.eks. bøker, 

kataloger, aviser, tidsskrifter og postpakker som inneholder 

varer med eller uten salgsverdi, uavhengig av vekt, 

b) «posttjenester» tjenester som består i innsamling, sortering, 

transport og utlevering av postsendinger. Dette skal omfatte 

både tjenester som faller inn under og tjenester som faller 

utenfor virkeområdet for leveringspliktige tjenester fastsatt 

i samsvar med direktiv 97/67/EF, 

c) «andre tjenester enn posttjenester» tjenester som ytes på 

følgende områder: 

i) tjenester for behandling av post (tjenester både før og 

etter forsendelse, herunder tjenester for postrombehand-

ling), 

ii) tjenester for postsendinger som ikke er omfattet av 

bokstav a), for eksempel uadressert direktereklame.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 

om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester 

i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (EFT L 15 av 

21.1.1998, s. 14). 
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Artikkel 14 

Utvinning av olje og gass og leting etter eller utvinning av 

kull eller annet fast brensel 

Dette direktiv får anvendelse virksomhet i forbindelse med 

utnytting av et geografisk område for å 

a)  utvinne olje eller gass, 

b)  leter etter eller utvinne kull eller annet fast brensel. 

KAPITTEL III 

Materielt virkeområde 

Av s n i t t  1  

T e r s ke l v e r d i e r  

Artikkel 15 

Terskelbeløp 

Med mindre de er utelukket på grunn av unntakene i 

artikkel 18–23 eller i henhold til artikkel 34 når det gjelder 

utøvelse av den aktuelle virksomheten, får dette direktiv 

anvendelse på innkjøp med en verdi, uten merverdiavgift (mva), 

som anslås å være lik eller større enn følgende terskelverdier: 

a)  414 000 euro for vare- og tjenestekontrakter og for 

prosjektkonkurranser, 

b)  5 186 000 euro for bygge- og anleggskontrakter, 

c)  1 000 000 euro for tjenestekontrakter om sosialtjenester og 

annen særlig tjenesteyting oppført i vedlegg XVII. 

Artikkel 16 

Metoder for å beregne anslått verdi av innkjøp 

1. Beregningen av anslått verdi av et innkjøp skal bygge på 

det samlede beløpet som skal betales, uten mva, slik det er 

anslått av oppdragsgiveren, herunder alle former for opsjoner 

og eventuelle fornyelser av kontrakten som uttrykkelig angitt i 

innkjøpsdokumentene. 

Dersom oppdragsgiveren opererer med premier eller betalinger 

til kandidater eller anbydere, skal den ta hensyn til dette ved 

beregning av innkjøpets anslåtte verdi. 

2. Dersom en oppdragsgiver består av separate driftsenheter, 

skal det tas hensyn til den samlede anslåtte verdien for alle 

enkeltstående driftsenheter. 

Uten hensyn til første ledd, og dersom en separat driftsenhet er 

selvstendig ansvarlig for sitt innkjøp eller visse kategorier av 

dette, kan verdiene anslås på nivået for den aktuelle enheten. 

3. Metoden som benyttes til å beregne den anslåtte verdien 

av et innkjøp, skal ikke velges med det formål å unnta det fra 

dette direktivs virkeområde. Et innkjøp skal ikke oppdeles i den 

hensikt å hindre at det hører inn under dette direktivs 

virkeområde, med mindre dette er objektivt begrunnet. 

4. Denne anslåtte verdien skal være gyldig på det tidspunktet 

utlysingen av konkurranse sendes, eller dersom slik utlysing av 

konkurranse ikke kreves, på det tidspunktet da oppdragsgiveren 

innleder framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, for 

eksempel eventuelt ved å kontakte markedsdeltakere i 

forbindelse med innkjøpet. 

5. Når det gjelder rammeavtaler og dynamiske innkjøps-

ordninger, skal verdien det tas hensyn til være den høyeste 

anslåtte verdien, uten mva, av alle planlagte kontrakter i hele 

avtalens eller ordningens løpetid. 

6. Når det gjelder innovasjonspartnerskap, skal verdien det 

tas hensyn til være den høyeste anslåtte verdien, uten mva, av 

den forsknings- og utviklingsvirksomheten som skal finne sted 

på alle trinn i det planlagte partnerskapet, samt av varene, 

tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som skal utvikles 

og kjøpes ved avslutningen av det planlagte partnerskapet. 

7.  I henhold til artikkel 15, skal oppdragsgiverne i den 

anslåtte verdien av en bygge- og anleggskontrakt ta med både 

kostnaden av bygge- og anleggsarbeidene og den samlede 

anslåtte verdien av de varene og tjenestene som oppdrags-

giverne gjør tilgjengelig for entreprenøren, forutsatt at de er 

nødvendige for å gjennomføre bygge- og anleggsarbeidene. 

8.  Dersom et planlagt bygge- og anleggsarbeid eller en 

planlagt tjenesteyting kan føre til at kontrakter blir tildelt 

samtidig, skal det tas hensyn til den anslåtte samlede verdien av 

alle slike delkontrakter. 

Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik eller 

større enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 15, får dette direktiv 

anvendelse på tildelingen av hver delkontrakt.  
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9.  Dersom et forslag om innkjøp av lignende varer kan føre 

til at kontrakter blir tildelt i form av separate delkontrakter, skal 

det tas hensyn til den samlede anslåtte verdien av alle slike 

delkontrakter ved anvendelse av artikkel 15 bokstav b) og c). 

Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik eller 

større enn terskelverdiene fastsatt i artikkel 15, får dette direktiv 

anvendelse på tildelingen av hver delkontrakt. 

10.  Uten hensyn til nr. 8 og 9 kan oppdragsgivere tildele 

kontrakter for enkeltstående delkontrakter uten å anvende 

framgangsmåtene fastsatt i henhold til dette direktiv, forutsatt at 

den anslåtte verdien, uten mva, for den berørte delkontrakten er 

mindre enn 80 000 euro når det gjelder varer eller tjenester, 

eller 1 million euro når det gjelder bygge- og anleggsarbeid. 

Imidlertid skal ikke den samlede verdien av delkontraktene som 

er tildelt på denne måten uten å anvende dette direktiv, 

overstige 20 % av den samlede verdien av alle delkontraktene 

som det foreslåtte bygge- og anleggsarbeidet, den foreslåtte 

anskaffelsen av lignende varer eller den foreslåtte 

tjenesteytingen er delt opp i. 

11.  For vare- eller tjenestekontrakter som er av regelmessig 

art eller som er ment å fornyes innen en bestemt frist, skal 

beregningen av den anslåtte kontraktsverdien baseres på 

følgende: 

a)  enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende 

kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv 

foregående måneder eller foregående regnskapsår, om 

mulig korrigert for å ta hensyn til endringer i mengde eller 

verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene etter 

den opprinnelige kontrakten, 

b)  eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende 

kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første 

leveransen, eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er 

lengre enn tolv måneder. 

12.  Når det gjelder varekontrakter som gjelder leasing, leie 

eller kjøp på avbetaling av varer, skal verdien som benyttes som 

grunnlag for beregning av anslått kontraktsverdi være følgende: 

a)  for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst tolv 

måneder, den samlede anslåtte verdien for kontraktens 

løpetid eller, dersom kontrakten har en løpetid på mer enn 

tolv måneder, den samlede verdien medregnet anslått 

restverdi, 

b)  for kontrakter uten tidsbegrensning eller der løpetiden ikke 

kan fastsettes, den månedlige verdien multiplisert med 48. 

13.  Når det gjelder tjenestekontrakter, skal grunnlaget for 

beregning av den anslåtte kontraktsverdien, der dette er 

hensiktsmessig, være følgende: 

a)  forsikringstjenester: premien som skal betales, og andre 

former for vederlag, 

b)  banktjenester og andre finansielle tjenester: gebyrer, 

provisjoner som skal betales, renter og andre former for 

vederlag, 

c)  prosjekteringskontrakter: gebyrer, provisjoner som skal 

betales, og andre former for vederlag. 

14.  Når det gjelder tjenestekontrakter som ikke angir en 

samlet pris, skal den anslåtte kontraktsverdien beregnes på 

følgende grunnlag: 

a)  for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst 48 

måneder: samlet verdi for hele løpetiden, 

b)  for kontrakter uten tidsbegrensning eller med en løpetid på 

mer enn 48 måneder: månedlig verdi multiplisert med 48. 

Artikkel 17 

Justering av terskelverdier 

1. Hvert annet år fra 30. juni 2013 skal Kommisjonen 

kontrollere at terskelverdiene fastsatt i artikkel 15 bokstav a) og 

b) tilsvarer terskelverdiene som er fastsatt i WTO-avtalen om 

offentlige innkjøp (GPA), og skal om nødvendig revidere dem i 

samsvar med denne artikkel. 

I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal Kommi-

sjonen beregne verdien av disse terskelverdiene på grunnlag av 

gjennomsnittlig dagskurs for euro, uttrykt i spesielle trekk-

rettigheter (SDR), i et tidsrom på 24 måneder som avsluttes 

31. august umiddelbart før revisjonen med virkning fra 

1. januar. Verdien av de terskelverdiene som revideres på denne 

måten, skal om nødvendig avrundes ned til nærmeste tusen euro 

for å sikre overholdelse av gjeldende terskelverdiene fastsatt i 

GPA, uttrykt i SDR.  
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2. Hvert annet år fra 1. januar 2014 skal Kommisjonen 

bestemme verdiene, i den nasjonale valuta for medlemsstater 

som ikke har euro som valuta, av terskelverdiene som er nevnt i 

artikkel 15 bokstav a), og b), revidert i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel. 

Samtidig skal Kommisjonen bestemme verdiene, i den na-

sjonale valuta for medlemsstater som ikke har euro som valuta, 

av terskelverdiene som er nevnt i artikkel 15 bokstav c). 

I samsvar med beregningsmetoden angitt i GPA skal be-

stemmelsen av slike verdier baseres på den gjennomsnittlige 

dagskursen for disse valutaene som tilsvarer den gjeldende 

terskelverdien uttrykt i euro, i et tidsrom på 24 måneder som 

avsluttes 31. august umiddelbart før revisjonen med virkning 

fra 1. januar. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre de reviderte terskel-

verdiene nevnt i nr. 1, de tilsvarende verdiene i de nasjonale 

valutaene nevnt i nr. 2 første ledd, og verdien bestemt i samsvar 

med nr. 2 annet ledd, i Den europeiske unions tidende i 

begynnelsen av november etter revisjonen. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 103 for å tilpasse metodene 

angitt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, til enhver endring i 

metodene fastsatt i GPA, for revisjon av terskelverdiene nevnt i 

artikkel 15 bokstav a) og b), og for bestemmelse av de 

tilsvarende verdiene i den nasjonale valuta for medlemsstater 

som ikke har euro som valuta, som nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 103 for å revidere terskelverdiene nevnt 

i artikkel 15 bokstav a) og b), dersom det er nødvendig. 

5. Dersom det er nødvendig å revidere terskelverdiene nevnt 

i artikkel 15 bokstav a) og b), og tidsbegrensninger hindrer bruk 

av framgangsmåten fastsatt i artikkel 103 og tvingende hasteår-

saker derfor gjør det nødvendig, får framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 104 anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i henhold 

til nr. 4 annet ledd i denne artikkel. 

Av s n i t t  2  

U nnt a t t e  ko nt r a kt e r  o g  pr o s j e kt ko n kur r a ns e r ;  

s æ r l ig e  bes t e mme l s e r  om i nn kj ø p  s o m 

o mf a t t e r  f o rs v a r s -  og  s ikke r he t s a s pe kt e r  

U n d er a vs n i t t  1  

U n n t a k s o m g j e l de r  f o r  a l l e  o p p dra g sg i ver e ,  o g  

s æ r l i g e  u n n ta k f o r  va n n -  o g  e nerg i s e kt o re n e  

Artikkel 18 

Kontrakter som tildeles med sikte på videresalg til eller 

leieavtale med tredjemann 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som 

tildeles med sikte på videresalg til eller leieavtale med 

tredjemann, forutsatt at oppdragsgiveren ikke har særrett eller 

enerett til å selge eller leie ut gjenstanden for slike kontrakter, 

og andre enheter står fritt til å selge eller leie den ut på samme 

vilkår som oppdragsgiveren. 

2. Oppdragsgiverne skal på anmodning underrette Kommi-

sjonen om alle kategorier produkter eller virksomhet som de 

anser som unntatt i henhold til nr. 1. Kommisjonen kan til 

orientering regelmessig offentliggjøre lister over de kategoriene 

av produkter og virksomheter som den anser som omfattet av 

dette unntaket, i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Kommi-

sjonen skal da ta hensyn til eventuelle følsomme kommersielle 

aspekter som oppdragsgiverne påpeker ved oversendelse av 

opplysningene. 

Artikkel 19 

Kontrakter og prosjektkonkurranser som tildeles eller 

organiseres for andre formål enn for å drive en omfattet 

virksomhet, eller for å drive slik virksomhet i en tredjestat 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som 

oppdragsgivere tildeler for andre formål enn å kunne utøve sin 

virksomhet som beskrevet i artikkel 8–14, eller for å utøve slik 

virksomhet i en tredjestat, på vilkår som ikke medfører fysisk 

bruk av et nett eller geografisk område i Unionen, og det får 

heller ikke anvendelse på prosjektkonkurranser som organiseres 

for slike formål. 

2. Oppdragsgiverne skal på anmodning underrette Kommi-

sjonen om enhver virksomhet som de anser som unntatt i 

henhold til nr. 1. Kommisjonen kan til orientering regelmessig 

offentliggjøre lister over de kategoriene av virksomheter som 

den anser som omfattet av dette unntaket, i De Europeiske 

Fellesskaps Tidende. Kommisjonen skal da ta hensyn til 

eventuelle følsomme kommersielle aspekter som oppdrags-

giverne påpeker ved oversendelse av opplysningene.  
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Artikkel 20 

Kontrakter som tildeles og prosjektkonkurranser som 

organiseres i henhold til internasjonale regler 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter eller 

prosjektkonkurranser som oppdragsgiveren er forpliktet til å 

tildele eller organisere i samsvar med andre framgangsmåter 

ved tildeling av kontrakter enn dem som er fastsatt i dette 

direktiv, og som er innført ved følgende: 

a)  et juridisk virkemiddel som skaper folkerettslige forpliktel-

ser, for eksempel en internasjonal avtale som i samsvar 

med traktatene er inngått mellom en medlemsstat og én 

eller flere tredjestater eller deler av slike, og som omfatter 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester beregnet på 

et prosjekt som de undertegnende partene skal gjennomføre 

eller utnytte i fellesskap, 

b)  en internasjonal organisasjon. 

Medlemsstatene skal oversende alle juridiske virkemidler nevnt 

i bokstav a) i første ledd i dette nummer til Kommisjonen, som 

kan rådspørre Den rådgivende komité for offentlige kontrakter 

nevnt i artikkel 105. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter og pro-

sjektkonkurranser som oppdragsgiveren tildeler eller organise-

rer i samsvar med innkjøpsregler fastsatt av en internasjonal 

organisasjon eller internasjonal finansinstitusjon, dersom de 

berørte kontraktene eller prosjektkonkurransene i sin helhet 

finansieres av denne organisasjonen eller institusjonen; når det 

gjelder kontrakter eller prosjektkonkurranser som i stor grad 

samfinansieres av en internasjonal organisasjon eller interna-

sjonal finansinstitusjon, skal partene inngå avtale om gjeldende 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter. 

3. Artikkel 27 får anvendelse på kontrakter og prosjektkon-

kurranser som omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter som 

tildeles eller organiseres i henhold til internasjonale regler. 

Nr. 1 og 2 i denne artikkel får ikke anvendelse på disse 

kontraktene og prosjektkonkurransene. 

Artikkel 21 

Særlige unntak for tjenestekontrakter 

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekontrakter som 

gjelder 

a)  anskaffelse eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av 

grunn, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom 

eller tilhørende rettigheter, 

b)  voldgifts- og meglingstjenester, 

c)  enhver av de følgende juridiske tjenestene: 

i) juridisk representasjon av en klient ved en advokat som 

definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 77/249/EØF(1) i 

forbindelse med 

− voldgift eller megling som holdes i en medlemsstat, 

en tredjestat eller for en internasjonal voldgifts- 

eller meglingsinstans, eller 

− rettergang for domstoler eller offentlige 

myndigheter i en medlemsstat eller en tredjestat, 

eller for internasjonale domstoler eller institusjoner, 

ii) juridisk rådgivning som foretas som forberedelse til 

enhver behandling nevnt i punkt i) i denne bokstav, 

eller der det foreligger konkrete indikasjoner og høy 

sannsynlighet for at den saken rådgivningen gjelder, vil 

bli omfattet av slik behandling, forutsatt at rådgivnin-

gen foretas av en advokat som definert i artikkel 1 i 

direktiv 77/249/EØF, 

iii) dokumentsertifiserings- og autentiseringstjenester som 

skal ytes av notarius publicus, 

iv) juridiske tjenester som ytes av forvaltere eller andre 

oppnevnte verger, eller andre juridiske tjenester der 

tjenesteyteren er utpekt av en domstol i den berørte 

medlemsstaten eller er utpekt i henhold til lovgiv-

ningen til å utføre særlige oppgaver under tilsyn av 

slike domstoler, 

v) andre juridiske tjenester som i den berørte medlems-

staten, om enn bare leilighetsvis, er knyttet til utøvelsen 

av offentlig myndighet,   

  

(1) Rådsdirektiv 77/249/EØF av 22.mars 1977 med henblikk på å lette 

den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester 

(EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17). 
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d)  finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, kjøp 

eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle 

instrumenter i henhold til europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/39/EF(1), og transaksjoner som gjennomføres 

med Det europeiske finansielle stabiliseringsfond og Den 

europeiske stabiliseringsordning, 

e)  lån, uavhengig av om det er i forbindelse med utstedelse, 

salg, kjøp eller overføring av verdipapirer og andre 

finansielle instrumenter, 

f)  arbeidsavtaler, 

g)  offentlig persontransport med jernbane eller tunnelbane, 

h)  sivilforsvar, sivilt beredskap og tjenester til forebygging av 

fare som ytes av ideelle organisasjoner eller sammen-

slutninger, og som omfattes av CPV-kode 75250000-3, 

75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 

75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 og 85143000-3, 

unntatt ambulansetjenester for transport av pasienter, 

i)  kontrakter om levering av sendetid eller programmer som 

tildeles av audiovisuelle medietjenester eller radiotjenester. 

I denne bokstav menes med «tilbydere av medietjenester» 

det samme som i artikkel 1 nr. 1 bokstav d) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(2). Med 

«program» menes det samme som i henhold til artikkel 1 

nr. 1 bokstav b) i nevnte direktiv, men skal også omfatte 

radioprogrammer og materiale til radioprogrammer. Ved 

anvendelse av denne bestemmelse menes dessuten med 

«programmateriale» det samme som «program». 

Artikkel 22 

Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett 

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekontrakter som 

tildeles til en enhet som selv er en offentlig oppdragsgiver,  

eller til en sammenslutning av offentlige oppdragsgivere, på 

grunnlag av en enerett som disse innehar i henhold til 

offentliggjorte lover og forskrifter som er forenlige med 

traktaten. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 

om markeder for finansielle instrumenter, om endring av råds-

direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 

93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 

(direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 

15.4.2010, s. 1). 

Artikkel 23 

Kontrakter som tildeles av visse oppdragsgivere for innkjøp 

av vann og for forsyning av energi eller brensel til 

energiproduksjon 

Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  kontrakter for innkjøp av vann dersom de tildeles av oppd-

ragsgivere som er involvert i én eller begge virksomhetene 

vedrørende drikkevann nevnt i artikkel 10 nr. 1, 

b)  kontrakter som tildeles av oppdragsgivere som selv er 

virksomme i energisektoren ved å være involvert i en 

virksomhet nevnt i artikkel 8 nr. 1, artikkel 9 nr. 1 eller 

artikkel 14 for forsyning av 

i) energi, 

ii) brensler til produksjon av energi. 

U n d er a vs n i t t  2  

I n n kj ø p  so m o mf a t t er  f o rs v a r s -  o g  

s i kke r h e t sa s pe kt e r  

Artikkel 24 

Forsvar og sikkerhet 

1. Når det gjelder kontrakter som tildeles og prosjektkon-

kurranser som organiseres på forsvars- og sikkerhetsområdet, 

får dette direktiv ikke anvendelse på 

a)  kontrakter som hører inn under virkeområdet for direktiv 

2009/81/EF, 

b)  kontrakter som direktiv 2009/81/EF ikke får anvendelse på 

i henhold til direktivets artikkel 8, 12 og 13. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter og 

prosjektkonkurranser som ikke ellers er unntatt i henhold til  

nr. 1, i den grad beskyttelse av en medlemsstats vesentlige 

sikkerhetsinteresser ikke kan sikres ved mindre inngripende 

tiltak, for eksempel ved å pålegge krav med sikte på å beskytte 

den fortrolige arten av de opplysningene som oppdragsgiveren 

gjør tilgjengelig i en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter 

som fastsatt i dette direktiv.  
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Dessuten, og i samsvar med artikkel 346 nr. 1 bokstav a) i 

TEUV, får dette direktiv ikke anvendelse på offentlige kon-

trakter og prosjektkonkurranser som ikke ellers er unntatt i 

henhold til nr. 1 i denne artikkel, i det omfang anvendelsen av 

dette direktiv ville forplikte en medlemsstat til å gi opplys-

ninger som den vurderer at det vil være i strid med sine 

sikkerhetsinteresser å offentliggjøre. 

3. Dersom innkjøpet og gjennomføringen av kontrakten eller 

prosjektkonkurransen er erklært hemmelig eller skal ledsages 

av særlige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter i en medlemsstat, får dette direktiv ikke anvendelse 

forutsatt at medlemsstaten har fastslått at de berørte vesentlige 

interessene ikke kan sikres ved mindre inngripende tiltak, for 

eksempel slike tiltak som er nevnt i nr. 2 første ledd. 

Artikkel 25 

Kombinerte innkjøp som omfatter samme virksomhet og 

omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

1. Når det gjelder kombinerte kontrakter som omfatter 

samme virksomhet og hvis gjenstand er innkjøp som er 

omfattet av dette direktiv samt innkjøp eller andre elementer 

som er omfattet av artikkel 346 i TEUV eller direktiv 

2009/81/EF, får denne artikkel anvendelse. 

2. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt 

objektivt kan skilles fra hverandre, kan oppdragsgivere velge å 

tildele separate kontrakter for separate deler, eller tildele én 

enkelt kontrakt. 

Dersom oppdragsgivere velger å tildele separate kontrakter for 

separate deler, skal beslutningen om hvilken rettsorden som får 

anvendelse på hver enkelt av slike separate kontrakter, treffes 

på grunnlag av egenskapene til den berørte separate delen. 

Dersom oppdragsgivere velger å tildele én enkelt kontrakt, skal 

følgende kriterier gjelde for å bestemme hvilken rettsorden som 

får anvendelse: 

a)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV, kan kontrakten tildeles uten 

anvendelse av dette direktiv, forutsatt at tildelingen av én 

enkelt kontrakt er objektivt begrunnet, 

b)  dersom en del av en bestemt kontrakt er omfattet av 

direktiv 2009/81/EF, kan kontrakten tildeles i samsvar med 

nevnte direktiv, forutsatt at tildelingen av én enkelt kontrakt 

er objektivt begrunnet. Denne bokstav berører ikke terskel-

verdiene og unntakene fastsatt i nevnte direktiv. 

Beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt skal imidlertid 

ikke treffes for å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv 

eller direktiv 2009/81/EF. 

3. Nr. 2 tredje ledd bokstav a) får anvendelse på kombinerte 

kontrakter som både bokstav a) og b) i nevnte ledd ellers kunne 

ha fått anvendelse på. 

4. Dersom de forskjellige delene av en bestemt kontrakt ikke 

objektivt kan skilles fra hverandre, kan kontrakten tildeles uten 

å anvende dette direktiv dersom den inneholder elementer som 

artikkel 346 i TEUV får anvendelse på; ellers kan den tildeles i 

samsvar med direktiv 2009/81/EF. 

Artikkel 26 

Innkjøp som omfatter flere former for virksomhet og 

omfatter forsvars- og sikkerhetsaspekter 

1. Oppdragsgivere kan når det gjelder kontrakter som skal 

omfatte flere former for virksomhet, velge å tildele separate 

kontrakter for hver separate form for virksomhet, eller tildele én 

enkelt kontrakt. Dersom oppdragsgivere velger å tildele 

separate kontrakter for separate deler, skal beslutningen om 

hvilken rettsorden som får anvendelse på hver enkelt av slike 

separate kontrakter, treffes på grunnlag av egenskapene til den 

berørte separate formen for virksomhet. 

Dersom oppdragsgiverne velger å tildele én enkelt kontrakt, får 

nr. 2 i denne artikkel anvendelse. Valget mellom å tildele én 

enkelt kontrakt og å tildele flere separate kontrakter skal ikke 

tas for å unngå at kontrakten eller kontraktene omfattes av 

virkeområdet for dette direktiv eller direktiv 2009/81/EF. 

2. Når det gjelder kontrakter som skal dekke en form for 

virksomhet som er omfattet av dette direktiv, og en annen form 

for virksomhet som er 

a)  omfattet av direktiv 2009/81/EF, eller 

b)  omfattet av artikkel 346 i TEUV,  
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kontrakten kan tildeles i samsvar med direktiv 2009/81/EF i de 

tilfellene som er angitt i bokstav a), og kan tildeles uten å 

anvende dette direktiv i de tilfellene som er angitt i bokstav b). 

Dette ledd berører ikke terskelverdiene og unntakene som er 

fastsatt i direktiv 2009/81/EF. 

Kontraktene angitt i bokstav a) i første ledd, som dessuten 

omfatter innkjøp eller andre elementer som er omfattet av 

artikkel 346 i TEUV, kan tildeles uten at dette direktiv 

anvendes. 

Det er imidlertid et vilkår for anvendelsen av første og annet 

ledd at tildelingen av én enkelt kontrakt er objektivt begrunnet, 

og at beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt ikke treffes 

for å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 27 

Kontrakter og prosjektkonkurranser som omfatter 

forsvars- eller sikkerhetsaspekter og som tildeles eller 

organiseres i henhold til internasjonale regler 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter eller 

prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- eller sikkerhets-

aspekter som oppdragsgiveren er forpliktet til å tildele eller 

organisere i samsvar med andre framgangsmåter ved tildeling 

av kontrakter enn dem som er fastsatt i dette direktiv, og som er 

innført ved følgende: 

a)  en internasjonal avtale eller ordning, som i samsvar med 

traktatene er inngått mellom en medlemsstat og én eller 

flere tredjestater eller deler av slike, og som omfatter 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester beregnet på 

et prosjekt som de undertegnende partene skal gjennomføre 

eller utnytte i fellesskap, 

b)  en internasjonal avtale eller overenskomst som er inngått 

om troppestasjonering, og som vedrører foretak i en 

medlemsstat eller tredjestat, 

c)  en internasjonal organisasjon. 

Alle avtaler eller overenskomster nevnt i bokstav a) i første 

ledd i dette nummer, skal oversendes til Kommisjonen, som 

kan rådspørre Den rådgivende komité for offentlige innkjøp 

nevnt i artikkel 105. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter og 

prosjektkonkurranser som omfatter forsvars- og sikkerhets-

aspekter, og som oppdragsgiveren tildeler i samsvar med 

innkjøpsregler fastsatt av en internasjonal organisasjon eller 

internasjonal finansinstitusjon, dersom de berørte kontraktene 

eller prosjektkonkurransene i sin helhet finansieres av denne 

organisasjonen eller institusjonen. Når det gjelder kontrakter 

eller prosjektkonkurranser som i stor grad samfinansieres av en 

internasjonal organisasjon eller internasjonal finansinstitusjon, 

skal partene inngå avtale om gjeldende framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter. 

U n d er a vs n i t t  3  

S æ r l ig e  f o r ho l d  ( sa ma r be i d ,  t i l kn y t t e d e  f o r e ta k o g  

f e l l e s f o r e ta k)  

Artikkel 28 

Kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere 

1. En kontrakt som er tildelt av en offentlig oppdragsgiver til 

en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk person, skal falle 

utenfor dette direktivs virkeområde dersom alle følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren utøver over den berørte 

juridiske personen en kontroll som tilsvarer den kontrollen 

som den utøver over sine egne avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til den juridiske personen 

som kontrolleres, utføres ved gjennomføring av oppgaver 

den er gitt av den kontrollerende offentlige oppdrags-

giveren eller av andre juridiske personer som kontrolleres 

av denne offentlige oppdragsgiveren, 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den kon-

trollerte juridiske personen. 

En offentlig oppdragsgiver skal anses å utøve over en juridisk 

person en kontroll som tilsvarer den kontrollen den utøver over 

sine egne avdelinger i henhold til bokstav a) i første ledd, 

dersom den utøver en avgjørende innflytelse på både strategiske 

mål og viktige beslutninger i den kontrollerte juridiske 

personen. Slik kontroll kan også utøves av en annen juridisk 

person, som selv kontrolleres på samme måte av den offentlige 

oppdragsgiveren.  
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2. Nr. 1 får også anvendelse dersom en kontrollert juridisk 

person som er en offentlig oppdragsgiver, tildeler en kontrakt til 

sin kontrollerende offentlige oppdragsgiver, eller til en annen 

juridisk person som kontrolleres av den samme offentlige 

oppdragsgiveren, forutsatt at det ikke foreligger noen direkte 

privat kapitalinteresse i den juridiske personen som tildeles den 

offentlige kontrakten, unntatt ikke-kontrollerende og ikke-

blokkerende former for privat kapitalinteresse som kreves av 

nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, som ikke utøver 

noen avgjørende innflytelse på den kontrollerte juridiske 

personen. 

3. En offentlig oppdragsgiver som ikke utøver kontroll over 

en offentligrettslig eller privatrettslig juridisk person i henhold 

til nr. 1, kan likevel tildele en kontrakt til denne juridiske 

personen uten anvendelse av dette direktiv, dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den offentlige oppdragsgiveren utøver sammen med andre 

offentlige oppdragsgivere en kontroll over denne juridiske 

personen, som tilsvarer den kontrollen som de utøver over 

sine egne avdelinger, 

b)  mer enn 80 % av virksomheten til denne juridiske personen 

utføres ved gjennomføring av oppgaver den er gitt av de 

kontrollerende offentlige oppdragsgiverne eller av andre 

juridiske personer som kontrolleres av de samme offentlige 

oppdragsgiverne, og 

c)  det foreligger ikke noen direkte privat kapitalinteresse i den 

kontrollerte juridiske personen, unntatt ikke-kontrollerende 

og ikke-blokkerende former for privat kapitalinteresse som 

kreves av nasjonal lovgivning, i samsvar med traktatene, 

som ikke utøver noen avgjørende innflytelse på den 

kontrollerte juridiske personen. 

Med hensyn til første ledd bokstav a) skal offentlige opp-

dragsgivere anses å utøve felles kontroll over en juridisk person 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

i) beslutningsorganene i den kontrollerte juridiske personen 

består av representanter for alle deltakende offentlige opp-

dragsgivere. Enkeltstående representanter kan representere 

flere eller alle deltakende offentlige oppdragsgivere, 

ii) disse offentlige oppdragsgiverne er sammen i stand til å 

utøve avgjørende innflytelse på de strategiske målene og 

viktige beslutningene i den kontrollerte juridiske personen, 

og 

iii) den kontrollerte juridiske personen har ingen interesser 

som er i strid med interessene til de kontrollerende 

offentlige oppdragsgiverne. 

4. En kontrakt som er inngått utelukkende mellom to eller 

flere offentlige oppdragsgivere, skal falle utenfor dette direktivs 

virkeområde dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontrakten oppretter eller gjennomfører et samarbeid 

mellom de deltakende offentlige oppdragsgiverne, med det 

mål å sikre at offentlige tjenester som de skal utføre, ytes 

med sikte på å nå mål de har felles, 

b)  gjennomføringen av dette samarbeidet er utelukkende 

underlagt hensyn til den allmenne interesse, og 

c)  de deltakende offentlige oppdragsgiverne utfører på det 

åpne markedet mindre enn 20 % av den virksomheten som 

samarbeidet gjelder. 

5. For å kunne bestemme prosentandelen av virksomheten 

nevnt i nr. 1 første ledd bokstav b), nr. 3 første ledd bokstav b) 

og nr. 4 bokstav c), skal det tas hensyn til gjennomsnittlig 

samlet omsetning, eller et hensiktsmessig alternativt 

virksomhetsbasert mål, for eksempel kostnader som er påløpt 

hos den relevante juridiske personen med hensyn til tjenester, 

varer eller bygge- og anleggsarbeider i de tre foregående årene 

før kontraktstildelingen. 

Dersom omsetningen eller alternative aktivitetsbaserte mål som 

kostnader, på grunn av datoen da den relevante juridiske 

personen ble opprettet eller innledet sin virksomhet, eller på 

grunn av en omorganisering virksomheten, enten ikke 

foreligger for de tre foregående årene eller ikke lenger er 

relevant, skal det være tilstrekkelig å vise at målet for 

virksomhet er troverdig, særlig ved hjelp av prognoser for 

virksomheten.  
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Artikkel 29 

Kontrakter som tildeles et tilknyttet foretak 

1. I denne artikkel menes med «tilknyttet foretak» et foretak 

hvis årsregnskaper er konsolidert med regnskapene til den 

offentlige oppdragsgiveren i samsvar med kravene i direktiv 

2013/34/EU. 

2. Når det gjelder enheter som ikke er omfattet av 

direktiv 2013/34/EU, menes med «tilknyttet foretak» et foretak: 

a)  som oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan ha domi-

nerende innflytelse på, 

b)  som kan utøve dominerende innflytelse på oppdrags-

giveren, eller 

c)  som sammen med oppdragsgiveren er underlagt et annet 

foretaks dominerende innflytelse i kraft av eierskap, kapi-

talinteresse eller de reglene som gjelder for det. 

I dette nummer menes med «dominerende innflytelse» det 

samme som i artikkel 4 nr. 2 annet ledd. 

3. Uten hensyn til artikkel 28 og forutsatt at vilkårene i nr. 4 

i denne artikkel er oppfylt, får dette direktiv ikke anvendelse på 

kontrakter som tildeles 

a)  av en oppdragsgiver til et tilknyttet foretak eller 

b)  av et fellesforetak som utelukkende består av flere opp-

dragsgivere med det formål å utøve virksomhet beskrevet i 

artikkel 8–14, til et foretak som er tilknyttet én av disse 

oppdragsgiverne. 

4. Nr. 3 får anvendelse på 

a)  tjenestekontrakter, forutsatt at minst 80 % av det tilknyttede 

foretakets gjennomsnittlige samlede omsetning de tre 

foregående årene, idet det tas hensyn til alle tjenester som 

foretaket har ytt, stammer fra tjenesteyting til oppdrags-

giveren eller andre foretak som det er tilknyttet, 

b)  varekontrakter, forutsatt at minst 80 % av det tilknyttede 

foretakets gjennomsnittlige samlede omsetning de tre 

foregående årene, idet det tas hensyn til alle varer som 

foretaket har levert, stammer fra vareleveranser til opp-

dragsgiveren eller andre foretak som det er tilknyttet, 

c)  bygge- og anleggskontrakter, forutsatt at minst 80 % av det 

tilknyttede foretakets gjennomsnittlige samlede omsetning 

de tre foregående årene, idet det tas hensyn til alt bygge- og 

anleggsarbeid som foretaket har levert, stammer fra bygge- 

og anleggsarbeider levert til oppdragsgiveren eller andre 

foretak som det er tilknyttet. 

5. Dersom omsetningen ikke foreligger for de tre foregående 

årene på grunn av datoen da det tilknyttede foretaket ble 

opprettet eller innledet sin virksomhet, skal det være tilstrek-

kelig at dette foretaket viser at omsetningen nevnt i nr. 4 

bokstav a), b) eller c) er troverdig, særlig ved hjelp av pro-

gnoser for virksomheten. 

6. Dersom mer enn ett foretak som er tilknyttet oppdrags-

giveren som de utgjør en økonomisk gruppe sammen med, yter 

eller leverer samme eller lignende tjenester, varer eller bygge- 

og anleggsarbeid, skal prosentsatsene beregnes med hensyn til 

den samlede omsetningen av henholdsvis tjenester, varer eller 

bygge- og anleggsarbeid fra disse tilknyttede foretakene. 

Artikkel 30 

Kontrakter som tildeles et fellesforetak eller en 

oppdragsgiver som inngår i et fellesforetak 

Uten hensyn til artikkel 28 og forutsatt at fellesforetaket er 

opprettet for å utøve den berørte formen for virksomhet i et 

tidsrom på minst tre år, og at det i dokumentet der felles-

foretaket opprettes, fastsettes at de oppdragsgiverne som utgjør 

foretaket, vil inngå i det minst like lenge, får dette direktiv ikke 

anvendelse på kontrakter som tildeles av 

a)  et fellesforetak som utelukkende består av flere oppdrags-

givere med det formål å utøve formene for virksomhet som 

definert i artikkel 8–14, til én av disse oppdragsgiverne 

eller 

b)  en oppdragsgiver til et slikt fellesforetak som den inngår i.  
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Artikkel 31 

Underretning om opplysninger 

Oppdragsgiverne skal på anmodning gi Kommisjonen følgende 

opplysninger om anvendelsen av artikkel 29 nr. 2 og 3 og 

artikkel 30: 

a)  navnene på de berørte foretakene eller fellesforetakene, 

b)  de berørte kontraktenes art og verdi, 

c)  alle opplysninger som Kommisjonen anser som nødvendige 

for å bevise at forholdet mellom foretaket eller felles-

foretaket som tildeles kontraktene, og oppdragsgiveren, 

oppfyller kravene i artikkel 29 eller 30. 

U n d er a vs n i t t  4  

S æ r l ig e  s i t ua s jo ne r  

Artikkel 32 

Forsknings- og utviklingstjenester 

Dette direktiv får anvendelse bare på tjenestekontrakter for 

forsknings- og utviklingstjenester som omfattes av CPV-kode 

73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 og 

73430000-5, forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  utbyttet tilfaller utelukkende oppdragsgiveren for egen bruk 

ved utøvelse av egen virksomhet, og 

b)  vederlaget for tjenesten som ytes, betales i sin helhet av 

oppdragsgiveren. 

Artikkel 33 

Kontrakter som er underlagt særlige ordninger 

1. Med forbehold for artikkel 34 i dette direktiv skal 

Republikken Østerrike og Forbundsrepublikken Tyskland ved 

hjelp av vilkår for tillatelse eller andre egnede tiltak sikre at 

enhver enhet som driver virksomhet i sektorene nevnt i 

kommisjonsvedtak 2002/205/EF(1) og kommisjonsvedtak 

2004/73/EF(2) 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2002/205/EF av 4. mars 2002 om Østerrikes 

anmodning om å anvende den særlige ordningen fastsatt i 

artikkel 3 i direktiv 93/38/EØF (EFT L 68 av 12.3.2002, s. 31). 

(2) Kommisjonsvedtak 2004/73/EF av 15. januar 2004 om Tysklands 

anmodning om å anvende den særlige ordningen fastsatt i 

artikkel 3 i direktiv 93/38/EØF (EUT L 16 av 23.1.2004, s. 57). 

a)  overholder prinsippene for likebehandling og utlysing av 

konkurranse når det gjelder tildeling av varekontrakter, 

bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter, særlig 

med hensyn til de opplysningene som enheten gjør til-

gjengelig for markedsdeltakere vedrørende dens innkjøps-

planer, 

b)  gir Kommisjonen, på de vilkårene som er definert i 

kommisjonsvedtak 93/327/EØF(3), opplysninger om de 

kontraktene de tildeler. 

2. Med forbehold for artikkel 34 skal Det forente kongerike 

ved hjelp av vilkår for tillatelse eller andre egnede tiltak sikre at 

enhver enhet som driver virksomhet i sektorene nevnt i vedtak 

97/367/EØF, anvender nr. 1 bokstav a) og b) i denne artikkel 

med hensyn til kontrakter som tildeles for å drive slik 

virksomhet i Nord-Irland. 

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på kontrakter som tildeles 

for å lete etter olje eller gass. 

U n d er a vs n i t t  5  

V i r ks o mh e t  so m er  d i re kt e  u t s a t t  f o r  ko n ku r r a ns e ,  

o g  b es t e mme l s er  o m f ra mg a n g s må te  kn y t t e t  t i l  

d e t te  

Artikkel 34 

Virksomhet som er direkte utsatt for konkurranse 

1. Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å 

utøve en virksomhet nevnt i artikkel 8–14, omfattes ikke av 

dette direktiv dersom medlemsstaten eller oppdragsgiverne som 

har inngitt anmodningen i samsvar med artikkel 35, kan 

dokumentere at den aktuelle virksomheten i den medlemsstaten 

der den utøves, er utsatt for direkte konkurranse på markeder 

der adgangen ikke er begrenset; prosjektkonkurranser som 

organiseres for å drive slik virksomhet i dette geografiske 

området, omfattes heller ikke av dette direktiv. Den berørte 

virksomheten kan utgjøre en del av en større sektor, eller kan 

utøves bare i visse deler av den berørte medlemsstaten. 

Konkurransevurderingen nevnt i første punktum i dette 

nummer, som vil bli foretatt i lys av de opplysningene som er 

tilgjengelige for Kommisjonen og for dette direktivs formål, 

berører ikke konkurranseregelverket. Slik vurdering skal foretas 

idet det tas hensyn til markedet for de aktuelle virksomhetene 

og det geografiske referansemarkedet som definert i nr. 2.  

  

(3) Kommisjonsvedtak 93/327/EØF av 13. mai 1993 om fastsettelse av 

på hvilke vilkår oppdragsgivere som utnytter geografiske områder 

med sikte på leting etter eller utvinning av olje, gass, kull eller 

annet fast brensel, skal oversende Kommisjonen opplysninger om 

kontrakter de tildeler (EFT L 129 av 27.5.1993, s. 25). 
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2. Med hensyn til nr. 1 i denne artikkel, skal spørsmålet om 

en virksomhet er direkte utsatt for konkurranse, avgjøres på 

grunnlag av kriterier som er i samsvar med konkurranse-

bestemmelsene i TEUV. Dette kan omfatte egenskapene til de 

berørte produktene eller tjenestene, om det foreligger alternati-

ve produkter eller tjenester som anses å kunne erstattes på 

tilbuds- eller etterspørselssiden, prisene og den faktiske eller 

mulige forekomsten av mer enn én leverandør av de berørte 

produktene eller yter av de berørte tjenestene. 

Det geografiske referansemarkedet, som skal utgjøre grunnlaget 

for å vurdere om et foretak er konkurranseutsattheten, består av 

det området der de berørte foretakene er involvert i tilbud og 

etterspørsel av produkter eller tjenester, der konkurransevilkå-

rene er tilstrekkelig ensartede og som kan skilles fra tilliggende 

områder, særlig fordi konkurransevilkårene er merkbart 

forskjellige i de andre områdene. Denne vurderingen skal særlig 

ta hensyn til arten av og egenskapene til de berørte produktene 

og tjenestene, om det foreligger hindringer for nyetableringer 

eller forbrukernes ønsker, merkbare ulikheter i foretakenes 

markedsandeler mellom det berørte området eller tilliggende 

områder, eller vesentlige prisforskjeller. 

3. Med hensyn til nr. 1 i denne artikkel, skal adgang til et 

marked anses ikke å være begrenset dersom medlemsstaten har 

gjennomført og anvendt unionsregelverket oppført i vedlegg III. 

Dersom det ikke antas at det er fri adgang til et bestemt marked 

på grunnlag av første ledd, skal det rettslig og faktisk 

dokumenteres at det er fri adgang til det aktuelle markedet. 

Artikkel 35 

Framgangsmåte for å fastslå om artikkel 34 får anvendelse 

1. Dersom en medlemsstat eller, dersom det er fastsatt i den 

berørte medlemsstatens lovgivning, en oppdragsgiver på 

grunnlag av kriteriene angitt i artikkel 34 nr. 2 og 3, anser at en 

bestemt virksomhet er direkte utsatt for konkurranse på 

markeder som det ikke er begrenset adgang til, kan den sende 

en anmodning til Kommisjonen med sikte på å fastslå at dette 

direktiv ikke får anvendelse på tildelingen av kontrakter eller 

organiseringen av prosjektkonkurranser for å drive denne 

formen for virksomhet, og dersom det er hensiktsmessig, 

sammen med uttalelsen vedtatt av en uavhengig vedkommende 

nasjonal myndighet for den berørte virksomheten. Slike 

anmodninger kan gjelde virksomhet som er en del av en større 

sektor eller som utøves bare i visse deler av den berørte 

medlemsstaten. 

I anmodningen skal den berørte medlemsstaten eller opp-

dragsgiveren underrette Kommisjonen om alle relevante fakta, 

særlig med hensyn til lover og forskrifter eller avtaler om 

samsvar med vilkårene angitt i artikkel 34 nr. 1. 

2. Med mindre en anmodning fra en oppdragsgiver ledsages 

av en begrunnet og dokumentert uttalelse, vedtatt av en 

vedkommende uavhengig nasjonal myndighet for den berørte 

virksomheten, som på grundig måte analyserer vilkårene for 

den mulige anvendelsen av artikkel 34 nr. 1 på den berørte 

virksomheten i samsvar med nr. 2 og 3 i nevnte artikkel, skal 

Kommisjonen umiddelbart underrette den berørte medlems-

staten. Den berørte medlemsstaten skal i slike tilfeller 

underrette Kommisjonen om alle relevante fakta, særlig med 

hensyn til lover og forskrifter eller avtaler om samsvar med 

vilkårene angitt i artikkel 34 nr. 1. 

3. Ved anmodning sendt i samsvar med nr. 1 i denne 

artikkel, kan Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter 

vedtatt innen fristene fastsatt i vedlegg IV, fastslå hvorvidt en 

virksomhet nevnt i artikkel 8–14 er direkte utsatt for 

konkurranse på grunnlag av kriteriene angitt i artikkel 34. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med rådgivende komité nevnt i artikkel 105 nr. 2. 

Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve 

den berørte virksomheten, og prosjektkonkurranser som 

organiseres for å drive slik virksomhet, skal opphøre å være 

omfattet av dette direktiv i følgende tilfeller: 

a)  Kommisjonen har innen fristen fastsatt i vedlegg IV, vedtatt 

gjennomføringsrettsakten som fastslår at artikkel 34 nr. 1 

får anvendelse, 

b)  Kommisjonen har ikke vedtatt gjennomføringsrettsakten 

innen fristen fastsatt i vedlegg IV. 

4. Etter at anmodningen er sendt, kan den berørte medlems-

staten eller oppdragsgiveren med Kommisjonens samtykke, 

endre sin anmodning vesentlig, særlig når det gjelder den 

berørte virksomheten eller det berørte geografiske området. I så 

fall skal en ny frist for vedtakelse av gjennomføringsrettsakten 

gjelde, og den skal beregnes i samsvar med nr. 1 i vedlegg IV, 

med mindre det avtales en kortere frist mellom Kommisjonen 

og medlemsstaten eller oppdragsgiveren som har sendt 

anmodningen.  
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5. Dersom en virksomhet i en bestemt medlemsstat allerede 

er gjenstand for en framgangsmåte i henhold til nr. 1, 2 og 4, 

skal ytterligere anmodninger vedrørende samme virksomhet i 

den samme medlemsstaten før utløpet av fristen som gjelder for 

den første anmodningen, ikke anses som nye framgangsmåter 

og skal behandles i forbindelse med den første anmodningen. 

6. Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt som 

fastsetter nærmere regler for anvendelsen av nr. 1–5. Denne 

gjennomføringsrettsakten skal minst omfatte regler for 

a)  offentliggjøringen i Den europeiske unions tidende til 

orientering om datoen da fristen angitt i nr. 1 i vedlegg IV 

starter og slutter, herunder eventuelle forlengelser eller 

utsettelser av disse fristene, som fastsatt i nevnt vedlegg, 

b)  offentliggjøringen av den mulige anvendelsen av 

artikkel 34 nr. 1 i samsvar med nr. 3 annet ledd bokstav b) i 

denne artikkel, 

c)  gjennomføringsbestemmelsene om form, innhold og andre 

enkeltheter i forbindelse med anmodninger i henhold til 

nr. 1 i denne artikkel. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-

måten med rådgivende komité nevnt i artikkel 105 nr. 2. 

KAPITTEL IV 

Allmenne prinsipper 

Artikkel 36 

Prinsipper for innkjøp 

1. Oppdragsgivere skal behandle markedsdeltakere likt og 

uten forskjellsbehandling, og opptre på en måte som gir adgang 

til innsyn og står i forhold til målet. 

Utformingen av et innkjøp skal ikke gjøres i den hensikt å 

unngå at det omfattes av dette direktivs virkeområde, eller for å 

begrense konkurransen på kunstig måte. Det skal anses at 

konkurransen begrenses på kunstig måte dersom innkjøpet 

utformes i den hensikt å favorisere eller forfordele visse mar-

kedsdeltakere. 

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

markedsdeltakere ved gjennomføring av offentlige kontrakter 

oppfyller gjeldende forpliktelser innenfor miljørett, sosialrett og 

arbeidsrett, fastsatt i unionsretten, nasjonal rett, kollektive 

avtaler eller i internasjonale miljø-, sosial- eller arbeidsrettslige 

bestemmelser angitt i vedlegg XIV. 

Artikkel 37 

Markedsdeltakere 

1. Markedsdeltakere som i henhold til lovgivningen i 

medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 

tjenesten, skal ikke avvises bare på grunnlag av at de i henhold 

til lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, må 

være enten en fysisk eller en juridisk person. 

For tjenestekontrakter, bygge- og anleggskontrakter og vare-

kontrakter som i tillegg omfatter tjenester eller monterings- og 

installasjonsarbeid, kan det imidlertid kreves av juridiske 

personer at de i anbudet eller anmodningen om deltakelse 

oppgir navn og relevante faglige kvalifikasjoner for det 

personalet som er ansvarlig for å gjennomføre den aktuelle 

kontrakten. 

2. Grupper av markedsdeltakere, herunder midlertidige 

sammenslutninger, kan delta i framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter. Oppdragsgivere skal ikke kreve at de har en bestemt 

juridisk form for å kunne innlevere et anbud eller anmode om å 

delta. 

Om nødvendig kan oppdragsgivere i innkjøpsdokumentene 

presisere hvordan grupper av markedsdeltakere skal oppfylle 

kriteriene og kravene til kvalifikasjon og kvalitativ  

utvelging nevnt i artikkel 77–81, forutsatt at dette er objektivt 

berettiget og forholdsmessig. Medlemsstatene kan utarbeide 

standardvilkår for hvordan grupper av markedsdeltakere skal 

oppfylle disse kravene. 

Alle vilkår for gjennomføringen av en kontrakt av en slik 

gruppe av markedsdeltakere som er annerledes enn de som 

pålegges individuelle deltakere, skal være objektivt begrunnet 

og skal være forholdsmessige. 

3. Uten hensyn til nr. 2 kan oppdragsgivere kreve av grupper 

av markedsdeltakere at de antar en bestemt juridisk form når de 

er tildelt kontrakten, i den grad en slik endring er nødvendig for 

å gjennomføre kontrakten på tilfredsstillende vis. 

Artikkel 38 

Reserverte kontrakter 

1. Medlemsstatene kan forbeholde retten til å delta i fram-

gangsmåter ved tildeling av kontrakter til vernede bedrifter og 

markedsdeltakere hvis hovedmål er sosial og yrkesmessig 

integrering av personer med nedsatt funksjonsevne eller 

vanskeligstilte personer, eller kan fastsette at slike kontrakter 

skal gjennomføres innenfor rammene av programmer for ver-

nede arbeidsplasser, forutsatt at minst 30 % av de ansatte på 

disse bedriftene, hos disse markedsdeltakerne eller i disse 

programmene er personer med nedsatt funksjonsevne eller 

vanskeligstilte personer.  
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2. I utlysingen av konkurranse skal det vises til denne 

artikkel. 

Artikkel 39 

Fortrolighet 

1. Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv eller i 

nasjonal rett som oppdragsgiveren er underlagt, særlig lovgiv-

ning vedrørende tilgang til opplysninger, og med forbehold for 

forpliktelsene i forbindelse med offentliggjøring av tildelte 

kontrakter og opplysninger til kandidater og anbydere som 

angitt i 70 og 75, skal oppdragsgiveren ikke videreformidle 

opplysninger den har fått oversendt fra markedsdeltakere, og 

som disse har betegnet som fortrolige, herunder, men ikke 

begrenset til, tekniske og forretningsmessige hemmeligheter og 

fortrolige aspekter ved anbud. 

2. Oppdragsgivere kan pålegge markedsdeltakere krav med 

sikte på å beskytte den fortrolige arten av de opplysningene 

som oppdragsgiverne gjør tilgjengelig i framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter, herunder opplysninger som gjøres 

tilgjengelig i forbindelse med utøvelsen av en kvalifikasjons-

ordning, uavhengig av om dette har vært gjenstand for en 

kunngjøring om at det foreligger en kvalifikasjonsordning som 

benyttes som metode for utlysing av konkurranse. 

Artikkel 40 

Regler for kommunikasjon 

1. Medlemsstatene skal sikre at all kommunikasjon og 

informasjonsutveksling i henhold til dette direktiv, særlig 

elektronisk innlevering, skjer ved hjelp av elektroniske 

kommunikasjonsmidler i samsvar med kravene i denne artikkel. 

De verktøy og det utstyr som skal benyttes ved elektronisk 

kommunikasjon, samt deres tekniske egenskaper, skal være 

ikke-diskriminerende, allment tilgjengelige og virke sammen 

med IKT-produkter som er i alminnelig bruk, og skal ikke 

begrense markedsdeltakeres tilgang til framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter. 

Uten hensyn til første ledd skal oppdragsgivere ikke være 

forpliktet til å kreve at det brukes elektroniske kommuni-

kasjonsmidler i innleveringsprosessen i følgende situasjoner: 

a)  på grunn av innkjøpets særlige art, vil bruken av elektronis-

ke kommunikasjonsmidler kreve bestemte verktøyer, 

bestemt utstyr eller bestemte filformater som ikke er all-

ment tilgjengelig eller som støttes av allment tilgjengelige 

applikasjoner, 

b)  de applikasjonene som støtter filformatene som egner seg 

for beskrivelsen av anbudene, benytter filformater som ikke 

kan behandles av noen andre åpne eller allment tilgjen-

gelige applikasjoner, eller er omfattet av en lisensordning 

og kan ikke gjøres tilgjengelig for nedlasting eller fjernbruk 

av oppdragsgiveren, 

c)  bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler vil kreve 

særlig kontorutstyr som ikke er allment tilgjengelig for 

oppdragsgivere, 

d)  innkjøpsdokumentene krever innlevering av fysisk 

modeller eller skalamodeller som ikke kan overføres 

elektronisk. 

Når det gjelder kommunikasjon der det ikke brukes elektronis-

ke kommunikasjonsmidler i henhold til annet ledd, skal kom-

munikasjon foregå per post eller annen egnet forsendelsesform, 

eller med en kombinasjon av post eller annen egnet forsendel-

sesform og elektroniske midler. 

Uten hensyn til første ledd i dette nummer er oppdragsgivere 

ikke forpliktet til å kreve at det brukes elektroniske kommuni-

kasjonsmidler i innleveringsprosessen dersom bruken av andre 

kommunikasjonsmidler enn elektroniske kommunikasjons-

midler er nødvendig, enten på grunn av brudd på de elektronis-

ke kommunikasjonsmidlenes sikkerhet, eller for å beskytte 

opplysninger av særlig følsom art som krever en så høy grad av 

beskyttelse at de ikke kan sikres tilstrekkelig ved bruk av 

elektroniske verktøyer og utstyr som enten er allment til-

gjengelige for markedsdeltakere eller kan gjøres tilgjengelig for 

dem ved alternative tilgangsmåter i henhold til nr. 5. 

Det påhviler oppdragsgiverne som i samsvar med annet ledd i 

dette nummer krever at det brukes andre kommunikasjons-

midler enn elektroniske kommunikasjonsmidler i innleverings-

prosessen, å angi årsakene til dette kravet i den individuelle 

rapporten nevnt i artikkel 100. Eventuelt skal oppdragsgivere i 

den individuelle rapporten angi årsakene til at det anses 

nødvendig å bruke andre kommunikasjonsmidler enn 

elektroniske kommunikasjonsmidler i henhold til fjerde ledd i 

dette nummer.  
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2. Uten hensyn til nr. 1 kan muntlig kommunikasjon brukes 

når det gjelder annen kommunikasjon enn den som gjelder de 

grunnleggende elementene i en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, forutsatt at innholdet i den muntlige kommuni-

kasjonen dokumenteres i tilstrekkelig grad. I den forbindelse 

omfatter de grunnleggende elementene i framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter innkjøpsdokumentene, anmodninger om 

deltakelse og bekreftelse av interesse og anbud. Særlig skal 

muntlig kommunikasjon med anbydere som kan ha vesentlig 

innvirkning på innholdet i og vurderingen av anbud, dokumen-

teres i tilstrekkelig grad og på hensiktsmessig måte, for 

eksempel skriftlige notater, lydopptak eller sammendrag av de 

viktigste elementene i kommunikasjonen. 

3. I all kommunikasjon og utveksling og lagring av opplys-

ninger skal oppdragsgivere sikre at dataenes integritet og 

fortroligheten i anbudene og anmodningene om deltakelse 

bevares. De skal undersøke innholdet i anbudene og anmod-

ningene om deltakelse først når fristen for innlevering av disse 

er utløpt. 

4. Når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter og 

prosjektkonkurranser, kan medlemsstatene kreve at det brukes 

særlige elektroniske verktøyer, for eksempel elektroniske mo-

dellverktøyer for bygningsopplysninger eller lignende. I slike 

tilfeller skal oppdragsgiverne tilby alternative tilgangsmåter, 

som fastsatt i nr. 5, inntil slike verktøyer blir allment tilgjen-

gelige i henhold til nr. 1 første ledd annet punktum. 

5. Oppdragsgivere kan om nødvendig kreve bruk av 

verktøyer som ikke er allment tilgjengelig, forutsatt at opp-

dragsgiverne tilbyr alternative tilgangsmåter. 

Oppdragsgivere skal anses å tilby egnede alternative til-

gangsmåter i følgende situasjoner, dersom de 

a)  tilbyr ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt med 

elektroniske midler til disse verktøyene og dette utstyret fra 

den datoen kunngjøringen offentliggjøres i samsvar med 

vedlegg X, eller fra den datoen da innbydelsen til å bekrefte 

interesse er sendt. Teksten i kunngjøringen eller innbydel-

sen til å bekrefte interesse skal angi internettadressen der 

disse verktøyene og dette utstyret er tilgjengelig, 

b)  sikrer at anbydere som ikke har tilgang til de berørte 

verktøyene og det berørte utstyret, eller ikke har mulighet 

til å skaffe dette innen de relevante fristene, forutsatt at 

mangelen på tilgang ikke kan tilskrives den berørte 

anbyderen, kan få tilgang til framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter ved hjelp av provisoriske anordninger som 

gjøres tilgjengelig vederlagsfritt på nettet, eller 

c)  støtter en alternativ kanal for elektronisk innlevering av 

anbud. 

6. I tillegg til kravene angitt i vedlegg V får følgende regler 

anvendelse på verktøy og utstyr for elektronisk overføring og 

mottak av anbud og for elektronisk mottak av anmodninger om 

deltakelse: 

a)  opplysninger vedrørende spesifikasjoner for elektronisk 

innlevering av anbud og anmodninger om deltakelse, 

herunder kryptering og tidsstempling, skal være tilgjen-

gelige for berørte parter, 

b)  medlemstatene, eller oppdragsgivere som handler innenfor 

en allmenn ramme etablert av den berørte medlemsstaten, 

skal angi hvilket sikkerhetsnivå som kreves for de 

elektroniske kommunikasjonsmidlene som skal brukes på 

de forskjellige trinnene i den angitte framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter; dette nivået skal stå i forhold til 

risikoen, 

c)  dersom medlemsstatene, eller oppdragsgivere som handler 

innenfor en allmenn ramme etablert av den berørte med-

lemsstaten, konkluderer at risikonivået, vurdert i henhold til 

bokstav b) i dette nummer, er slik at det kreves avanserte 

elektroniske signaturer som definert i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF(1), skal oppdragsgivere godta 

avanserte elektroniske signaturer som støttes av et 

kvalifisert sertifikat, idet det tas hensyn til hvorvidt disse 

sertifikatene er utstedt av en yter av sertifiseringstjenester, 

som er oppført på en pålitelighetsliste fastsatt ved 

kommisjonsvedtak 2009/767/EF(2), opprettet med eller 

uten et sikkert signaturframstillingssystem, med forbehold 

for at følgende vilkår er oppfylt:   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 

om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 av 

19.1.2000, s. 12). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 16. oktober 2009 om fast-

settelse av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske fram-

gangsmåter ved hjelp av «felles kontaktpunkter» i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det 

indre marked (EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36). 
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i) oppdragsgiverne skal fastsette det påkrevde formatet for 

avanserte signaturer på grunnlag av formater fastsatt 

ved kommisjonsbeslutning 2011/130/EU(1) og skal 

iverksette nødvendige tiltak for å kunne behandle disse 

formatene teknisk; dersom det benyttes et annet format 

for elektroniske signaturer, skal den elektroniske 

signaturen eller den elektroniske konvolutten inneholde 

opplysninger om eksisterende valideringsmuligheter, 

som skal være medlemsstatenes ansvar. Validerings-

muligheten skal gjøre det mulig for oppdragsgiveren å 

kunne validere på nettet, vederlagsfritt og på en måte 

som er forståelig for personer som har et annet 

morsmål, mottatte elektroniske signaturer som en avan-

sert elektronisk signatur som støttes av et kvalifisert 

sertifikat. Medlemsstatene skal gi opplysninger om 

yteren av valideringstjenester til Kommisjonen, som 

skal gjøre opplysninger mottatt fra medlemsstatene 

tilgjengelig for allmennheten på internett, 

ii) dersom et anbud undertegnes med støtte av et kvalifisert 

sertifikat som er oppført på en pålitelighetsliste, skal 

oppdragsgiverne ikke anvende ytterligere krav som kan 

hindre at anbydere bruker disse signaturene. 

Når det gjelder dokumenter som brukes i forbindelse med  

en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter som undertegnes 

av en vedkommende myndighet i en medlemsstat, eller av  

en annen utstedende enhet, kan vedkommende utstedende 

myndighet eller enhet fastsette det påkrevde formatet for 

avanserte signaturer i samsvar med kravene angitt i artikkel 1 

nr. 2 i beslutning 2011/130/EU. De skal iverksette nødvendige 

tiltak for å kunne behandle dette formatet teknisk, ved å ta med 

de opplysningene som kreves for å kunne behandle signaturen i 

det berørte dokumentet. Slike dokumenter skal i den 

elektroniske signaturen eller den elektroniske konvolutten 

inneholde opplysninger om eksisterende valideringsmuligheter 

som gjør det mulig å validere den mottatte elektroniske 

signaturen på nettet, vederlagsfritt og på en måte som er 

forståelig for personer som har et annet morsmål. 

7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 103 for å endre de tekniske 

opplysningene og egenskapene som er angitt i vedlegg V, for å 

ta hensyn til den tekniske utvikling. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 103 for å endre listen fastsatt i nr. 1 

annet ledd bokstav a)−d) i denne artikkel dersom den 

teknologiske utviklingen gjør det uhensiktsmessig med fortsatte 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 om 

fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av 

dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende 

myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF om tjenester i det indre marked (EUT L 53 av 

26.2.2011, s. 66). 

unntak fra bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler eller, 

i unntakstilfeller, dersom det skal fastsettes nye unntak på 

grunn av den teknologiske utviklingen. 

For å sikre samvirkingsevnen til forskjellige tekniske formater 

samt for prosesser og meldingsstandarder, særlig på tvers av 

landegrensene, skal Kommisjonen gis myndighet til å tilpasse 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 103 for å fastsette 

obligatorisk bruk av slike spesifikke standarder, særlig når det 

gjelder bruk av elektronisk innlevering, elektroniske kataloger 

og midler for elektronisk autentisering, men bare dersom de 

tekniske standardene er grundig prøvd og deres praktiske 

nytteverdi er dokumentert. Før Kommisjonen gjør bruk av en 

teknisk standard obligatorisk, skal den også nøye vurdere hvilke 

kostnader dette kan medføre, særlig når det gjelder tilpasninger 

til eksisterende e-innkjøpsløsninger, herunder infrastruktur, 

prosesser eller programvare. 

Artikkel 41 

Nomenklaturer 

1. Alle henvisninger til nomenklaturer i forbindelse med 

offentlige innkjøp, skal gjøres ved å bruke den felles klassifi-

kasjon for offentlige innkjøp (CPV), vedtatt ved forordning 

(EF) nr. 2195/2002. 

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 103 for å tilpasse CPV-kodene 

nevnt i dette direktiv, når det er nødvendig at endringer i CPV-

nomenklaturen gjenspeiles i dette direktiv, og de ikke innebærer 

noen endring av dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 42 

Interessekonflikter 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere treffer 

hensiktsmessige tiltak for effektivt å forebygge, identifisere og 

avhjelpe interessekonflikter som oppstår ved utførelsen av 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, for å unngå kon-

kurransevridning og sikre likebehandling for alle markeds-

deltakere. 

Begrepet interessekonflikter skal minst omfatte enhver 

situasjon der ansatte hos den offentlige oppdragsgiveren eller 

hos en yter av innkjøpstjenester som handler på vegne av den 

offentlige oppdragsgiveren som deltar i gjennomføringen av 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, eller som kan 

påvirke utfallet av denne framgangsmåten, direkte eller 

indirekte har en finansiell, økonomisk eller annen personlig 

interesse som kan oppfattes å sette deres upartiskhet eller 

uavhengighet i forbindelse med framgangsmåten ved tildeling 

av kontrakter i fare.  
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AVDELING II 

REGLER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ KONTRAKTER 

KAPITTEL I 

Framgangsmåter 

Artikkel 43 

Vilkår i tilknytning til GPA og andre internasjonale avtaler 

I den grad de er omfattet av vedlegg 3, 4 og 5 og de generelle 

merknadene til Den europeiske unions tillegg I til GPA, samt 

av andre relevante internasjonale avtaler som Unionen er 

bundet av, skal oppdragsgivere som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), gi bygge- og anleggsarbeider, varer, tjenester og 

markedsdeltakere hos de som har underskrevet disse avtalene, 

en behandling som ikke skal være mindre gunstig enn den som 

gis bygge- og anleggsarbeider, varer, tjenester og markeds-

deltakere i Unionen. 

Artikkel 44 

Valg av framgangsmåter 

1. Når offentlige oppdragsgivere tildeler varekontrakter, 

bygge- og anleggskontrakter eller tjenestekontrakter, skal de 

anvende de framgangsmåtene som er tilpasset for å være i 

samsvar med dette direktiv, forutsatt at, med forbehold for 

artikkel 47, en utlysing av konkurranse er offentliggjort i 

samsvar med dette direktiv. 

2. Medlemsstatene skal fastsette at oppdragsgivere kan 

anvende åpne eller begrensede anbudskonkurranser eller 

framgangsmåter med forhandling med forutgående utlysing av 

konkurranse i samsvar med dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal fastsette at oppdragsgivere kan 

anvende konkurransedialog og innovasjonspartnerskap i 

samsvar med dette direktiv. 

4. Utlysingen av konkurranse kan foretas på en av følgende 

måter: 

a)  en periodisk veiledende kunngjøring i samsvar med 

artikkel 67 dersom kontrakten tildeles etter åpen eller 

begrenset anbudskonkurranse, 

b)  en kunngjøring om at det foreligger en kvalifikasjons-

ordning i samsvar med artikkel 68 dersom kontrakten 

tildeles etter åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

konkurransedialog eller innovasjonspartnerskap 

c)  ved hjelp av kunngjøring av konkurranse i samsvar med 

artikkel 69. 

I tilfellet nevnt i bokstav a) i dette nummer, skal markeds-

deltakere som har uttrykt sin interesse etter offentliggjøringen 

av den periodiske veiledende kunngjøringen, innbys til å 

bekrefte sin interesse skriftlig gjennom en innbydelse til å 

bekrefte interesse i samsvar med artikkel 74. 

5. I de særlige tilfellene og under de særlige om-

stendighetene som er uttrykkelig nevnt i artikkel 50, kan 

medlemsstatene fastsette at oppdragsgivere kan anvende en 

framgangsmåte med forhandling uten forutgående utlysing av 

konkurranse. Medlemsstatene skal ikke tillate anvendelse av 

denne framgangsmåten i noen andre tilfeller enn de som er 

nevnt i artikkel 50. 

Artikkel 45 

Åpen anbudskonkurranse 

1. I åpne anbudskonkurranser kan alle interesserte markeds-

deltakere innlevere et anbud etter en innbydelse til konkurranse. 

Fristen for mottak av anbud skal være minst 35 dager fra den 

datoen da kunngjøringen av konkurranse ble sendt. 

Anbudet skal ledsages av de opplysningene om kvalitativ 

utvelging som oppdragsgiveren ber om. 

2. Når oppdragsgivere har offentliggjort en periodisk vei-

ledende kunngjøring som ikke i seg selv ble brukt til utlysing 

av konkurranse, kan minstefristen for mottak av anbud, som 

fastsatt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, forkortes til 15 dager, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den periodiske veiledende kunngjøringen inneholdt, i 

tillegg til de opplysningene som kreves i vedlegg VI del A 

avsnitt I, alle opplysningene som kreves i vedlegg VI del A 

avsnitt II, i den grad disse opplysningene var tilgjengelige 

på det tidspunktet den periodiske veiledende kunngjøringen 

ble offentliggjort, 

b)  den periodiske veiledende kunngjøringen ble sendt til 

offentliggjøring mellom 35 dager og 12 måneder før datoen 

da kunngjøringen av konkurranse ble sendt. 

3. Dersom en hastesituasjon som er behørig begrunnet av 

oppdragsgiveren, gjør det praktisk umulig å overholde fristene 

fastsatt i nr. 1 annet ledd, kan den fastsette en frist på minst 15 

dager fra den datoen da kunngjøringen av konkurranse ble 

sendt. 

4. Oppdragsgiveren kan redusere fristen for mottak av anbud 

fastsatt i nr. 1 annet ledd i denne artikkel med fem dager, 

dersom den godtar at anbud kan innleveres med elektroniske 

midler i samsvar med artikkel 40 nr. 4 første ledd og artikkel 40 

nr. 5 og 6.  
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Artikkel 46 

Begrenset anbudskonkurranse 

1. I begrensede anbudskonkurranser kan markedsdeltakere 

innlevere en anmodning om deltakelse etter en utlysing av 

konkurranse ved å gi de opplysningene om kvalitativ utvelging 

som den offentlige oppdragsgiveren ber om. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal som 

hovedregel være minst 30 dager fra den datoen da kunngjø-

ringen av konkurranse eller innbydelsen til å bekrefte interesse 

ble sendt, og skal ikke under noen omstendighet være kortere 

enn 15 dager. 

2. Bare de markedsdeltakerne som er innbudt til å gjøre det 

av oppdragsgiveren etter dens vurdering av de opplysningene 

som er gitt, kan innlevere anbud. Oppdragsgivere kan begrense 

antall egnede kandidater som skal innbys til å delta i 

framgangsmåten, i samsvar med artikkel 78 nr. 2. 

Fristen for mottak av anbud kan fastsettes etter felles avtale 

mellom oppdragsgiveren og de utvalgte kandidatene, forutsatt 

at alle de utvalgte kandidatene har like lang tid til å forberede 

og innlevere sine anbud. 

I mangel av slik avtale for fristen for mottak av anbud, skal 

fristen være minst ti dager fra den datoen da anbudsinnbydelsen 

ble sendt. 

Artikkel 47 

Kjøp etter forhandling med forutgående utlysing av 

konkurranse 

1. Ved framgangsmåter med forhandling med forutgående 

utlysing av konkurranse kan markedsdeltakere innlevere en 

anmodning om deltakelse etter en utlysing av konkurranse ved 

å gi de opplysningene om kvalitativ utvelging som den 

offentlige oppdragsgiveren ber om. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal som 

hovedregel være minst 30 dager fra den datoen da kunngjø-

ringen av konkurranse eller, dersom en periodisk veiledende 

kunngjøring benyttes til utlysing av konkurranse, innbydelsen 

til å bekrefte interesse ble sendt, og skal ikke under noen 

omstendighet være kortere enn 15 dager. 

2. Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av oppdrags-

giveren etter dens vurdering av de opplysningene som er gitt, 

kan delta i forhandlingene. Oppdragsgivere kan begrense antall 

egnede kandidater som skal innbys til å delta i framgangsmåten, 

i samsvar med artikkel 78 nr. 2. 

Fristen for mottak av anbud kan fastsettes etter felles avtale 

mellom oppdragsgiveren og de utvalgte kandidatene, forutsatt 

at alle har like lang tid til å forberede og innlevere sine anbud. 

I mangel av slik avtale for fristen for mottak av anbud, skal 

fristen være minst ti dager fra den datoen da anbudsinnbydelsen 

ble sendt. 

Artikkel 48 

Konkurransedialog 

1. I konkurransedialoger kan markedsdeltakere innlevere en 

anmodning om deltakelse etter en utlysing av konkurranse i 

samsvar med artikkel 44 nr. 4 bokstav b) og c), ved å gi de 

opplysningene om kvalitativ utvelging som den offentlige 

oppdragsgiveren ber om. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal som 

hovedregel være minst 30 dager fra den datoen da kunngjø-

ringen av konkurranse eller, dersom en periodisk veiledende 

kunngjøring benyttes til utlysing av konkurranse, innbydelsen 

til å bekrefte interesse ble sendt, og skal ikke under noen 

omstendighet være kortere enn 15 dager. 

Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av oppdragsgiveren 

etter dens vurdering av de opplysningene som er gitt, kan delta i 

dialogen. Oppdragsgivere kan begrense antall egnede kandida-

ter som skal innbys til å delta i framgangsmåten, i samsvar med 

artikkel 78 nr. 2. Det eneste kriteriet for tildeling av kontrakt 

skal være at anbudet har det beste forholdet mellom pris og 

kvalitet i samsvar med artikkel 82 nr. 2. 

2. Oppdragsgivere skal angi og definere sine behov og krav i 

utlysingen av konkurranse og/eller i et beskrivende dokument. 

Samtidig og i de samme dokumentene skal de også angi og 

definere de valgte tildelingskriteriene og angi en veiledende 

tidsramme. 

3. Oppdragsgivere skal innlede en dialog med de deltakerne 

som er utvalgt i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

artikkel 76–81, der målsettingen skal være å identifisere og 

definere de midlene som er best egnet til å oppfylle deres 

behov. De kan diskutere alle aspekter ved innkjøpet med de 

utvalgte deltakerne i løpet av denne dialogen.  
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Oppdragsgivere skal sikre at alle deltakere behandles likt mens 

dialogen pågår. For dette formål skal de ikke gi opplysninger på 

en måte som innebærer forskjellsbehandling, og som kan gi 

enkelte deltakere en fordel i forhold til andre. 

I samsvar med artikkel 39 skal oppdragsgivere ikke avsløre 

overfor de andre deltakerne foreslåtte løsninger eller annen 

fortrolig informasjon som de har fått av en deltakende kandidat 

eller en anbyder i dialogen, uten dennes samtykke. Et slikt 

samtykke skal ikke ha form av et generelt avkall på rettigheter, 

men skal gis med henvisning til påtenkt meddelelse av visse 

opplysninger. 

4. Konkurransedialog kan foregå i flere faser for å redusere 

antallet løsninger som skal diskuteres i løpet av dialogen, ved å 

anvende tildelingskriteriene fastsatt i utlysingen av konkurranse 

eller i det beskrivende dokumentet. I utlysingen av konkurranse 

eller det beskrivende dokumentet skal oppdragsgiveren angi 

hvorvidt den vil benytte denne muligheten. 

5. Oppdragsgiveren skal fortsette dialogen til den kan 

identifisere den eller de løsningene som kan oppfylle dens 

behov. 

6. Etter å ha erklært at dialogen er avsluttet og informert de 

resterende deltakerne om dette, skal oppdragsgiverne anmode 

dem om å innlevere sine endelige anbud på grunnlag av den 

eller de løsningene som er lagt fram og spesifisert i løpet av 

dialogen. Disse anbudene skal inneholde alle de elementene 

som er påkrevd og nødvendige for å gjennomføre prosjektet. 

Disse anbudene kan presiseres, spesifiseres og forbedres på 

oppdragsgiverens anmodning. Slike presiseringer, spesifiserin-

ger, forbedringer eller tilleggsopplysninger kan imidlertid ikke 

innebære endringer av de grunnleggende aspektene ved anbudet 

eller innkjøpet, herunder behovene og kravene angitt i utlysin-

gen av konkurranse eller i det beskrivende dokumentet, dersom 

endringer i disse aspektene, behovene og kravene vil kunne 

være konkurransevridende eller føre til forskjellsbehandling. 

7.  Oppdragsgivere skal vurdere de mottatte anbudene på 

grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i utlysingen av kon-

kurranse eller i det beskrivende dokumentet. 

På oppdragsgiverens anmodning kan forhandlinger med den 

anbyderen som blir identifisert som den som har innlevert anbu-

det med det beste forholdet mellom pris og kvalitet i samsvar 

med artikkel 82 nr. 2, føres for å bekrefte økonomiske for-

pliktelser eller andre vilkår i anbudet ved å ferdigforhandle 

kontraktsvilkårene, forutsatt at slik forhandling ikke fører til 

noen vesentlig endring av vesentlige aspekter ved anbudet eller 

innkjøpet, herunder behovene og kravene angitt i utlysingen av 

konkurranse eller i det beskrivende dokumentet, og heller ikke 

medfører noen risiko for konkurransevridning eller forskjells-

behandling. 

8.  Oppdragsgivere kan fastsette premier eller betalinger til 

deltakerne i dialogen. 

Artikkel 49 

Innovasjonspartnerskap 

1. I innovasjonspartnerskap kan markedsdeltakere innlevere 

en anmodning om deltakelse etter en utlysing av konkurranse i 

samsvar med artikkel 44 nr. 4 bokstav b) og c), ved å gi de 

opplysningene om kvalitativ utvelging som den offentlige opp-

dragsgiveren ber om. 

I innkjøpsdokumentene skal oppdragsgiveren definere 

behovene for et nyskapende produkt, en nyskapende tjeneste 

eller nyskapende bygge- og anleggsarbeider som ikke kan 

oppfylles ved å kjøpe produkter, tjenester eller bygge- og 

anleggsarbeider som allerede finnes på markedet. Den skal også 

angi hvilke elementer i denne beskrivelsen som definerer 

minstekravene som alle anbydere skal oppfylle. Angivelsene 

skal være tilstrekkelig presise til at markedsdeltakere klarer å 

identifisere den påkrevde løsningens art og omfang, og kan 

beslutte om de skal be om å få delta i framgangsmåten. 

Oppdragsgiveren kan beslutte å opprette et innovasjonspartner-

skap med en eller flere partnere som driver separat forskning og 

utvikling. 

Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal som 

hovedregel være minst 30 dager fra den datoen da kunngjørin-

gen av konkurranse sendes, og skal ikke under noen om-

stendighet være kortere enn 15 dager. Bare de markedsdelta-

kerne som er innbudt av oppdragsgiveren etter dens vurdering 

av de opplysningene som er gitt, kan delta i framgangsmåten. 

Oppdragsgivere kan begrense antall egnede kandidater som skal 

innbys til å delta i framgangsmåten, i samsvar med artikkel 78 

nr. 2.Det eneste kriteriet for tildeling av kontrakter skal være at 

anbudet har det beste forholdet mellom pris og kvalitet i 

samsvar med artikkel 82 nr. 2. 

2. Innovasjonspartnerskapet skal ta sikte på utvikling av et 

nyskapende produkt, en nyskapende tjeneste eller nyskapende 

bygge- og anleggsarbeider og det etterfølgende innkjøpet av de 

varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som følger 

av dette, forutsatt at de tilsvarer de ytelsesnivåene og den 

høyeste kostnaden som er avtalt mellom oppdragsgiverne og 

deltakerne.  
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Innovasjonspartnerskapet skal struktureres i flere etterfølgende 

faser i henhold til rekkefølgen i forsknings- og innovasjons-

prosessen, som kan omfatte framstillingen av produktene, tje-

nesteytingen eller gjennomføringen av bygge- og anleggs-

arbeidene. Innovasjonspartnerskapet skal fastsette mel-

lomliggende mål som skal nås av partnerne, og skal sørge for 

betaling av godtgjørelsen i passende rater. 

På bakgrunn av disse målene kan oppdragsgiveren etter hver 

fase beslutte å avslutte innovasjonspartnerskapet, eller når det 

gjelder et innovasjonspartnerskap med flere partnere, å redusere 

antall partnere ved å heve enkeltkontrakter, forutsatt at opp-

dragsgiveren har angitt disse mulighetene i innkjøpsdokumen-

tene og vilkårene for å bruke dem. 

3. Med mindre annet er fastsatt i denne artikkel, skal 

oppdragsgivere forhandle med anbydere om det innledende og 

alle etterfølgende anbud som innleveres av dem, bortsett fra det 

endelige anbudet, for å forbedre innholdet i dem. 

Minstekravene og tildelingskriteriene er ikke gjenstand for 

forhandlinger. 

4. Under forhandlingene skal oppdragsgiverne sikre at alle 

anbydere behandles likt. For dette formål skal de ikke gi 

opplysninger på en måte som innebærer forskjellsbehandling, 

og som kan gi enkelte anbydere en fordel i forhold til andre. De 

skal skriftlig underrette alle anbydere hvis anbud ikke er avvist 

i henhold til nr. 5, om eventuelle endringer i de tekniske 

spesifikasjonene eller andre innkjøpsdokumenter, bortsett fra 

dem som fastsetter minstekravene. Etter disse endringene skal 

oppdragsgiverne gi anbyderne nok tid til eventuelt å endre sine 

anbud og innlevere endrede anbud. 

I samsvar med artikkel 39 skal oppdragsgiverne ikke avsløre 

overfor de andre deltakerne fortrolig informasjon som de har 

fått av en kandidat eller en anbyder som deltar i forhandlingene, 

uten dennes samtykke. Et slikt samtykke skal ikke ha form av et 

generelt avkall på rettigheter, men skal gis med henvisning til 

påtenkt meddelelse av visse opplysninger. 

5. Forhandlinger i løpet av framgangsmåter med innova-

sjonspartnerskap kan foregå i flere faser for å redusere antallet 

anbud som det skal forhandles om, ved å anvende tildelings-

kriteriene angitt i kunngjøringen av konkurranse, innbydelsen 

til å bekrefte interesse eller i innkjøpsdokumentene. I kunn-

gjøringen av konkurranse, innbydelsen til å bekrefte interesse 

eller i innkjøpsdokumentene skal oppdragsgiveren angi 

hvorvidt den vil benytte denne muligheten. 

6. Ved utvelging av kandidater skal oppdragsgivere særlig 

anvende kriterier som gjelder kandidatenes kapasitet innenfor 

forskning og utvikling og til å utvikle og gjennomføre 

nyskapende løsninger. 

Bare de markedsdeltakerne som er innbudt av oppdragsgiveren 

etter dens vurdering av de opplysningene det er bedt om, kan 

innlevere forsknings- og utviklingsprosjekter som tar sikte på å 

oppfylle de behovene som oppdragsgiveren har definert, som 

ikke kan oppfylles av eksisterende løsninger. 

I innkjøpsdokumentene skal oppdragsgiveren definere hvilke 

ordninger som gjelder for immaterialrettigheter. Når det gjelder 

innovasjonspartnerskap med flere partnere, skal i samsvar med 

artikkel 39 oppdragsgiveren ikke avsløre overfor de andre 

partnerne foreslåtte løsninger eller annen fortrolig informasjon 

som de har fått av en partner innenfor rammen av partnerskapet, 

uten vedkommende partners samtykke. Et slikt samtykke skal 

ikke ha form av et generelt avkall på rettigheter, men skal gis 

med henvisning til påtenkt meddelelse av visse opplysninger. 

7.  Oppdragsgiveren skal sikre at strukturen i partnerskapet, 

og særlig varigheten og verdien av de forskjellige fasene, 

gjenspeiler graden av nyskaping i de foreslåtte løsningene og 

rekkefølgen i den forsknings- og utviklingsvirksomheten som 

kreves for å utvikle en nyskapende løsning som ennå ikke er 

tilgjengelig på markedet. Den anslåtte verdien av varer, 

tjenester og bygge- og anleggsarbeider som er kjøpt, skal stå i 

et rimelig forhold til investeringen for å utvikle dem. 

Artikkel 50 

Bruk av framgangsmåte med forhandling uten forutgående 

utlysing av konkurranse 

Oppdragsgivere kan i følgende tilfeller benytte en fram-

gangsmåte med forhandling uten forutgående utlysing av kon-

kurranse: 

a)  dersom ingen anbud, ingen egnede anbud, ingen anmod-

ninger om deltakelse eller ingen egnede anmodninger om 

deltakelse er innlevert etter en framgangsmåte med forut-

gående utlysing av konkurranse, forutsatt at de opprinnelige 

kontraktsvilkårene ikke er vesentlig endret. 

 Et anbud skal anses som ikke egnet dersom det er irrelevant 

for kontrakten, idet det er åpenbart at anbudet ikke uten 

vesentlige endringer kan oppfylle oppdragsgiverens behov 

og krav som angitt i innkjøpsdokumentene. En anmodning 

om deltakelse skal anses som ikke egnet dersom den 

berørte markedsdeltakeren skal eller kan utelukkes i 

henhold til artikkel 78 nr. 1 eller artikkel 80 nr. 1, eller ikke 

oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt av oppdragsgiveren i 

henhold til artikkel 78 eller 80,  
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b)  dersom en kontrakt inngås utelukkende for forsknings-, 

forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål, og ikke for 

å sikre overskudd eller dekke forsknings- og utviklings-

kostnader, og i den grad tildelingen av slike kontrakter ikke 

hindrer etterfølgende konkurranseutsatt kontraktstildeling, 

som primært har samme formål, 

c)  dersom bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

kan leveres av bare én markedsdeltaker av én av følgende 

årsaker: 

i) målet med innkjøpet er å skape eller anskaffe et unikt 

kunstverk eller en unik kunstnerisk framføring, 

ii) det finnes av tekniske årsaker ingen konkurranse, 

iii) vern av eneretter, herunder immaterialrettigheter. 

 Unntakene angitt i punkt ii) og iii) får anvendelse bare 

dersom det ikke finnes noe rimelig alternativ eller noen 

rimelig erstatning, og den manglende konkurransen ikke er 

et resultat av kunstig begrensning av innkjøpsparametrene, 

d)  i den grad det er absolutt nødvendig, dersom det av 

tvingende grunner forårsaket av begivenheter som opp-

dragsgiveren ikke har kunnet forutse, ikke er mulig å over-

holde de fristene som er fastsatt for åpne anbudskon-

kurranser, begrensede anbudskonkurranser og framgangs-

måter med forhandling med forutgående utlysing av kon-

kurranse. De omstendighetene som påberopes som tvingen-

de grunner, skal på ingen måte kunne tilskrives oppdrags-

giveren, 

e)  når det gjelder varekontrakter for nye leveranser fra den 

opprinnelige leverandøren som har til formål enten delvis å 

erstatte leveranser eller installasjoner, eller å utvide 

eksisterende leveranser og installasjoner, dersom et skifte 

av leverandør ville tvinge oppdragsgiveren til å kjøpe varer 

med andre tekniske egenskaper som kan medføre 

uforenlighet eller uforholdsmessige tekniske vanskeligheter 

ved drift og vedlikehold, 

f)  for nye bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som består 

av en gjentakelse av tilsvarende bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester som er tildelt entreprenøren som de samme 

oppdragsgiverne har tildelt en tidligere kontrakt, forutsatt at 

slike bygge- og anleggsarbeider eller tjenester er i samsvar 

med et grunnprosjekt, som den første kontrakten ble tildelt 

for etter en framgangsmåte i samsvar med artikkel 44 nr. 1. 

 Grunnprosjektet skal angi omfanget av mulige ytterligere 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester og de vilkårene 

som de vil bli tildelt i henhold til. Så snart det utlyses 

konkurranse om det første prosjektet, skal det opplyses om 

mulig bruk av denne framgangsmåten, og oppdragsgiverne 

skal ta hensyn til det samlede kostnadsoverslaget for 

etterfølgende bygge- og anleggsarbeider eller tjenester når 

de anvender artikkel 15 og 16, 

g)  for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked, 

h)  for leilighetskjøp, dersom det er mulig å kjøpe varer ved å 

dra nytte av en særlig gunstig mulighet som er tilgjengelig i 

svært kort tid, til en pris som er betydelig lavere enn 

normale markedspriser, 

i)  for kjøp av varer eller tjenester på særlig gunstige vilkår, 

enten fra en leverandør som avvikler sin forretnings-

virksomhet, eller fra avviklingsstyret ved en insolvens-

behandling, en frivillig gjeldsordning eller en lignende 

framgangsmåte i henhold til nasjonale lover eller 

forskrifter, 

j)  dersom den berørte tjenestekontrakten inngås etter en 

prosjektkonkurranse som er organisert i samsvar med dette 

direktiv, og skal tildeles i henhold til de reglene som er 

fastsatt for prosjektkonkurransen, til vinneren eller en av 

vinnerne av prosjektkonkurransen; i sistnevnte tilfelle skal 

alle vinnerne innbys til å delta i forhandlingene. 

KAPITTEL II 

Metoder og hjelpemidler for elektroniske og samlede innkjøp 

Artikkel 51 

Rammeavtaler 

1. Oppdragsgivere kan inngå rammeavtaler, forutsatt at de 

anvender framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv. 

Med rammeavtale menes en avtale mellom én eller flere 

oppdragsgivere og én eller flere markedsdeltakere med det 

formål å fastsette vilkårene for kontrakter som skal tildeles i 

løpet av et bestemt tidsrom, særlig med hensyn til pris og 

eventuelt påtenkt mengde. 

Løpetiden for en rammeavtale skal ikke overstige åtte år, 

bortsett fra i særlig begrunnede unntakstilfeller, særlig gjennom 

rammeavtalens gjenstand.  
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2. Kontrakter som er basert på en rammeavtale, skal tildeles 

på grunnlag av objektive regler og kriterier, som kan omfatte 

gjenåpning av konkurranse blant de markedsdeltakerne som er 

parter i den inngåtte rammeavtalen. Disse reglene og kriteriene 

skal angis i innkjøpsdokumentene for rammeavtalen. 

De objektive reglene og kriteriene nevnt i første ledd skal sikre 

likebehandling av de markedsdeltakerne som er parter i avtalen. 

Dersom en gjenåpning av konkurranse er omfattet, skal opp-

dragsgiverne fastsette en frist som er tilstrekkelig lang til at 

anbud for hver enkelt kontrakt kan innleveres, og skal tildele 

hver kontrakt til den anbyderen som har innlevert det beste 

anbudet på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i anbuds-

grunnlaget for rammeavtalen. 

Oppdragsgiverne skal ikke bruke rammeavtaler på utilbørlig vis 

eller på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. 

Artikkel 52 

Dynamiske innkjøpsordninger 

1. Ved alminnelige innkjøp, som kjennetegnes ved at de er 

allment tilgjengelig på markedet og oppfyller oppdragsgivernes 

krav, kan oppdragsgivere benytte en dynamisk innkjøps-

ordning. Den dynamiske innkjøpsordningen skal drives som en 

fullstendig elektronisk prosess, og skal gjennom hele den 

dynamiske innkjøpsordningens gyldighetstid være åpen for alle 

markedsdeltakere som oppfyller utvelgingskriteriene. Den kan 

deles inn i kategorier av produkter, bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester som er objektivt definert på grunnlag av 

egenskapene til det innkjøpet som skal foretas i den berørte 

kategorien. Slike egenskaper kan omfatte henvisninger til tillatt 

størrelse på etterfølgende bestemte kontrakter, eller et bestemt 

geografisk område der etterfølgende bestemte kontrakter skal 

utføres. 

2. For å foreta innkjøp innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning skal oppdragsgiverne følge reglene for begren-

set anbudskonkurranse. Alle kandidater som oppfyller utvel-

gingskriteriene, skal ha tilgang til ordningen, og antall kandida-

ter som får tilgang til ordningen, skal ikke begrenses i samsvar 

med artikkel 78 nr. 2. Dersom oppdragsgivere har delt inn 

ordningen i kategorier av produkter, bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de angi 

hvilke utvelgingskriterier som gjelder for hver kategori. 

Uten hensyn til artikkel 46 får følgende frister anvendelse: 

a)  Fristen for mottak av anmodninger om deltakelse skal som 

hovedregel være minst 30 dager fra den datoen da kunngjø-

ringen av konkurranse eller, dersom en periodisk veileden-

de kunngjøring benyttes til utlysing av konkurranse, inn-

bydelsen til å bekrefte interesse sendes, og skal ikke under 

noen omstendighet være kortere enn 15 dager. Ingen 

ytterligere frist for mottak av anmodninger om deltakelse 

får anvendelse så snart anbudsinnbydelsen for det første 

spesifikke innkjøpet innenfor rammen av den dynamiske 

innkjøpsordningen er sendt. 

b)  Fristen for mottak av anbud skal være minst ti dager fra den 

datoen da anbudsinnbydelsen sendes. Artikkel 46 nr. 2 

annet og tredje ledd får anvendelse. 

3. All kommunikasjon innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning skal foregå utelukkende med elektroniske 

midler i samsvar med artikkel 40 nr. 1, 3, 5 og 6. 

4. Med sikte på tildeling av kontrakter innenfor rammen av 

en dynamisk innkjøpsordning skal oppdragsgivere 

a)  offentliggjøre en utlysing av konkurranse der det går klart 

fram at det dreier seg om en dynamisk innkjøpsordning, 

b)  angi i innkjøpsdokumentene minst arten og anslått mengde 

av de planlagte innkjøpene, samt alle nødvendige opplys-

ninger om den dynamiske innkjøpsordningen, herunder 

hvordan den dynamiske innkjøpsordningen fungerer, det 

elektroniske utstyret som benyttes, og tekniske ordninger 

og spesifikasjoner for tilkopling, 

c)  angi eventuelle inndelinger i kategorier av produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester og de egen-

skapene som definerer dem, 

d)  tilby, så lenge ordningen er gyldig, ubegrenset og full 

direkte tilgang til innkjøpsdokumentene i samsvar med 

artikkel 73. 

5. Oppdragsgivere skal i hele den dynamiske innkjøps-

ordningens gyldighetstid gi enhver markedsdeltaker mulighet til 

å anmode om deltakelse i ordningen på vilkårene nevnt i nr. 2. 

Oppdragsgivere skal sluttføre sin vurdering av slike anmodnin-

ger i samsvar med utvelgingskriteriene innen ti virkedager etter 

at de er mottatt. Denne fristen kan i enkelttilfeller forlenges til 

15 virkedager dersom det er berettiget, særlig på grunn av 

behovet for å undersøke ytterligere dokumentasjon eller ellers 

kontrollere om utvelgingskriteriene er oppfylt.  
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Uten hensyn til første ledd kan oppdragsgivere så lenge anbuds-

innbydelsen for det første spesifikke innkjøpet innenfor 

rammen av den dynamiske innkjøpsordningen ikke er sendt, 

forlenge vurderingsperioden forutsatt at det ikke sendes noen 

anbudsinnbydelse i løpet av den forlengede vurderingsperioden. 

Oppdragsgivere skal i innkjøpsdokumentene angi varigheten av 

den forlengede vurderingsperioden som de har til hensikt å 

anvende. 

Oppdragsgivere skal snarest mulig underrette den berørte mar-

kedsdeltakeren om vedkommende er gitt tilgang til den 

dynamiske innkjøpsordningen. 

6. Oppdragsgivere skal innby alle deltakere som har fått 

tilgang, til å innlevere anbud for hvert spesifikke innkjøp 

innenfor rammen av den dynamiske innkjøpsordningen, i 

samsvar med artikkel 74. Dersom den dynamiske innkjøps-

ordningen er delt inn i kategorier av bygge- og anleggsarbeider, 

produkter eller tjenester, skal oppdragsgiverne innby alle 

deltakere som har fått tilgang til kategorien som tilsvarer det 

spesifikke berørte innkjøpet, til å innlevere anbud. 

De skal tildele kontrakten til den anbyderen som har innlevert 

det beste anbudet, på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 

kunngjøringen av konkurranse for den dynamiske innkjøps-

ordningen, i innbydelsen til å bekrefte interesse, eller dersom 

utlysingen av konkurranse skjer ved kunngjøring om at det 

foreligger en kvalifikasjonsordning, i anbudsinnbydelsen. Disse 

kriteriene kan eventuelt formuleres mer presist i anbuds-

innbydelsen. 

7.  Oppdragsgivere som i henhold til artikkel 80 anvender 

utelukkelsesgrunner og utvelgingskriterier fastsatt i direktiv 

2014/24/EU, kan når som helst i løpet av den dynamiske inn-

kjøpsordningens gyldighetstid kreve at deltakere som har fått 

tilgang, innleverer en ny og oppdatert egenerklæring som 

fastsatt i artikkel 59 nr. 1 i nevnte direktiv, innen fem 

virkedager etter at en slik forespørsel er sendt. 

Artikkel 59 nr. 2–4 får anvendelse i hele den dynamiske inn-

kjøpsordningens gyldighetstid. 

8.  Oppdragsgivere skal angi den dynamiske innkjøpsord-

ningens gyldighetstid i utlysingen av konkurranse. De skal 

underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i gyldighets-

tiden ved hjelp av følgende standardskjemaer: 

a)  dersom gyldighetstiden endres uten at ordningen avsluttes, 

det skjemaet som opprinnelig er brukt til utlysing av 

konkurranse for den dynamiske innkjøpsordningen, 

b)  dersom ordningen avsluttes, en kunngjøring av tildeling av 

kontrakt nevnt i artikkel 70. 

9.  Ingen gebyrer kan pålegges markedsdeltakere som er 

berørt av eller er parter i ordningen, før eller i den dynamiske 

innkjøpsordningens gyldighetstid. 

Artikkel 53 

Elektroniske auksjoner 

1. Oppdragsgivere kan bruke elektroniske auksjoner, der nye 

nedjusterte priser, og/eller nye verdier for visse elementer i 

anbud legges fram. 

For dette formål skal oppdragsgivere strukturere den elektronis-

ke auksjonen som en gjentakende elektronisk prosess, som 

forekommer etter en første fullstendig vurdering av anbudene, 

slik at de kan rangeres med automatiske vurderingsmetoder. 

Visse tjenestekontrakter og visse bygge- og anleggskontrakter 

som har intellektuelle ytelser som kontraktsgjenstand, for 

eksempel prosjektering av bygge- og anleggsarbeid, som ikke 

kan rangeres med automatiske vurderingsmetoder, skal ikke 

gjøres til gjenstand for elektroniske auksjoner. 

2. Ved åpne eller begrensede anbudskonkurranser eller fram-

gangsmåter med forhandling med forutgående utlysing av 

konkurranse kan oppdragsgivere beslutte at det før en offentlig 

kontrakt skal tildeles, skal avholdes en elektronisk auksjon 

dersom innholdet i innkjøpsdokumentene, særlig de tekniske 

spesifikasjonene, kan fastsettes nøyaktig. 

Under de samme omstendigheter kan det avholdes en 

elektronisk auksjon ved gjenåpningen av konkurransen blant 

partene i en rammeavtale, som fastsatt i artikkel 51 nr. 2, og ved 

utlysing av konkurranse om kontrakter som skal tildeles 

innenfor rammen av den dynamiske innkjøpsordningen som er 

nevnt i artikkel 52. 

3. Den elektroniske auksjonen skal bygge på ett av følgende 

elementer i anbudene: 

a)  utelukkende på pris, dersom kontrakten tildeles utelukken-

de på grunnlag av pris, 

b)  på priser og/eller de nye verdiene av de elementer i 

anbudene som er angitt i innkjøpsdokumentene, dersom 

kontrakten tildeles på grunnlag av beste forhold mellom 

pris og kvalitet, eller til anbudet med lavest kostnad ved 

bruk av en kostnadseffektivitetsstrategi.  
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4. Oppdragsgivere som beslutter å avholde en elektronisk 

auksjon, skal opplyse om dette i kunngjøringen av konkurranse 

eller i innbydelsen til å bekrefte interesse, eller dersom en 

kunngjøring om at det foreligger en kvalifikasjonsordning 

benyttes til utlysing av konkurranse, i anbudsinnbydelsen. 

Innkjøpsdokumentene skal minst inneholde opplysningene 

angitt i vedlegg VII. 

5. Før den elektroniske auksjonen avholdes, skal oppdrags-

givere foreta en fullstendig innledende evaluering av anbudene 

i samsvar med tildelingskriteriet eller -kriteriene og den 

fastsatte vektingen av dem. 

Et anbud skal anses som gyldig dersom det er innlevert av en 

anbyder som ikke er utelukket i henhold til artikkel 78 nr. 1 

eller artikkel 80 nr. 1, og som oppfyller utvelgingskriteriene 

fastsatt i artikkel 78 og 80, og hvis anbud er i samsvar med de 

tekniske spesifikasjonene uten å være uregelmessig, uak-

septabelt eller ikke egnet. 

Særlig skal anbud som ikke er i samsvar med innkjøpsdo-

kumentene, som ble mottatt etter fristen, der det foreligger 

bevis for ulovlig samordning eller korrupsjon, eller som av den 

offentlige oppdragsgiveren er konstatert å være unormalt lavt, 

anses som uregelmessige. Særlig skal anbud som er innlevert av 

anbydere som ikke har de kvalifikasjonene som kreves, og 

anbud hvis pris overstiger den offentlige oppdragsgiverens 

budsjett, som bestemt og dokumentert før framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter ble innledet, anses som uakseptable. 

Et anbud skal anses som ikke egnet dersom det er irrelevant for 

kontrakten, idet det er åpenbart at anbudet ikke uten vesentlige 

endringer kan oppfylle oppdragsgiverens behov og krav som 

angitt i innkjøpsdokumentene. En anmodning om deltakelse 

skal anses som ikke egnet dersom den berørte markedsdelta-

keren skal eller kan utelukkes i henhold til artikkel 78 nr. 1 eller 

artikkel 80 nr. 1, eller ikke oppfyller utvelgingskriteriene 

fastsatt av oppdragsgiveren i henhold til artikkel 78 eller 80. 

Alle anbydere som har innlevert gyldige anbud, skal samtidig 

og ved hjelp av elektroniske midler innbys til å delta i den 

elektroniske auksjonen ved å bruke tilkoplingene, fra og med 

angitt dato og tidspunkt, i samsvar med anvisningene som er 

gitt i innbydelsen. Den elektroniske auksjonen kan finne sted i 

flere påfølgende trinn. Den elektroniske auksjonen skal ikke 

starte tidligere enn to virkedager etter den datoen da innbydel-

sene ble sendt. 

6. Innbydelsen skal ledsages av resultatet av en fullstendig 

vurdering av det relevante anbudet, utført i samsvar med 

vektingen fastsatt i artikkel 82 nr. 5 første ledd. 

Innbydelsen skal også angi den matematiske formelen som skal 

anvendes i den elektroniske auksjonen for å bestemme den 

automatiske omrangeringen på grunnlag av nye priser og/eller 

nye verdier som er inngitt. Unntatt dersom det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet er identifisert utelukkende på grunnlag av 

pris, skal formelen innbefatte vektingen av alle kriteriene som 

er fastsatt for å bestemme det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet, som angitt i kunngjøringen som brukes til utlysingen 

av konkurranse eller i andre innkjøpsdokumenter. For dette 

formål skal imidlertid eventuelle rammer på forhånd reduseres 

til en angitt verdi. 

Dersom det tillates alternative anbud, skal det angis en egen 

formel for hvert alternative anbud. 

7.  På hvert trinn i en elektronisk auksjon skal oppdrags-

giverne umiddelbart gi alle anbydere tilstrekkelig informasjon 

til at de til enhver tid kan få kjennskap til sine respektive 

rangeringer. De kan også gi andre opplysninger vedrørende 

andre framlagte priser eller verdier, forutsatt at dette er angitt i 

anbudsgrunnlaget. De kan også når som helst kunngjøre antallet 

deltakere på det aktuelle trinnet i auksjonen. De kan imidlertid 

ikke under noen omstendighet røpe anbydernes identitet på noe 

trinn i en elektronisk auksjon. 

8.  Oppdragsgivere skal lukke en elektronisk auksjon på én 

eller flere av følgende måter: 

a)  på den datoen og det tidspunktet som tidligere er angitt, 

b)  når de ikke lenger mottar nye priser eller nye verdier som 

oppfyller kravene til minste forskjeller, forutsatt at de 

tidligere har angitt hvilken frist de gir fra de mottar siste 

inngivelse og til de lukker den elektroniske auksjonen, eller 

c)  når det antallet trinn i auksjonen som tidligere er angitt, er 

fullført. 

Dersom oppdragsgiverne har til hensikt å lukke en elektronisk 

auksjon i samsvar med første ledd bokstav c), eventuelt i 

kombinasjon med ordningene fastsatt i første ledd bokstav b), 

skal tidsplanen for hvert trinn i auksjonen angis i innbydelsen 

til å delta i auksjonen. 

9.  Etter å ha lukket den elektroniske auksjonen skal opp-

dragsgiverne tildele kontrakten i samsvar med artikkel 82 på 

grunnlag av resultatene av den elektroniske auksjonen.  
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Artikkel 54 

Elektroniske kataloger 

1. Dersom det kreves bruk av elektroniske kommunikasjons-

midler, kan oppdragsgivere kreve at anbudene framlegges i 

form av en elektronisk katalog eller at de inneholder en 

elektronisk katalog. 

Medlemsstatene kan gjøre bruken av elektroniske kataloger 

obligatorisk i forbindelse med visse typer innkjøp. 

Anbud som framlegges i form av en elektronisk katalog, kan 

ledsages av andre dokumenter som kompletterer anbudet. 

2. Elektroniske kataloger skal opprettes av kandidatene eller 

anbyderne med sikte på å delta i en bestemt framgangsmåte ved 

tildeling av kontrakter, i samsvar med de tekniske spesifikasjo-

nene og formatet som er fastsatt av oppdragsgiveren. 

Videre skal elektroniske kataloger oppfylle kravene til 

elektroniske kommunikasjonsverktøyer samt alle tilleggskrav 

fastsatt av oppdragsgiveren i samsvar med artikkel 40. 

3. Dersom det godtas eller kreves at anbudene skal fram-

legges i form av elektroniske kataloger, skal oppdragsgivere 

a)  angi dette i kunngjøringen av konkurranse, i innbydelsen til 

å bekrefte interesse, eller dersom utlysingen av konkurranse 

skjer ved kunngjøring om at det foreligger en kvalifika-

sjonsordning, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til 

forhandlinger, 

b)  i innkjøpsdokumentene angi alle nødvendige opplysninger i 

henhold til artikkel 40 nr. 6 om formatet, de elektroniske 

midlene som benyttes, og de tekniske ordningene og 

spesifikasjonene for tilkopling for katalogen. 

4. Dersom det er inngått rammeavtale med mer enn én mar-

kedsdeltaker etter innleveringen av anbud i form av elektronis-

ke kataloger, kan oppdragsgivere fastsette at gjenåpningen av 

konkurransen om bestemte kontrakter skal foregå på grunnlag 

av oppdaterte kataloger. I slike tilfeller skal oppdragsgivere 

bruke én av følgende metoder: 

a)  innby anbydere til å innlevere sine elektroniske kataloger 

på nytt, tilpasset kravene til den aktuelle kontrakten, eller 

b)  underrette anbydere om at de har til hensikt å innhente fra 

de elektroniske katalogene som allerede er innlevert, de 

opplysningene som kreves for å opprette anbud som er 

tilpasset kravene til den aktuelle kontrakten, forutsatt at 

bruken av denne metoden er annonsert i innkjøpsdo-

kumentene for rammeavtalen. 

5. Dersom oppdragsgivere gjenåpner konkurransen om 

bestemte kontrakter i samsvar med nr. 4 bokstav b), skal de 

underrette anbyderne om på hvilket tidspunkt de har til hensikt 

å innhente de opplysningene som kreves for å opprette anbud 

som er tilpasset kravene til aktuelle kontrakten, og skal gi 

anbyderne mulighet til å nekte slik innhenting av opplysninger. 

Oppdragsgivere skal fastsette et passende tidsrom fra tids-

punktet da underretning blir gitt, til den faktiske innhentingen 

av opplysninger. 

Før oppdragsgivere tildeler kontrakten, skal de framlegge de 

innhentede opplysningene for den berørte anbyderen for å gi 

den mulighet til å bestride eller bekrefte at anbudet som er 

opprettet, ikke inneholder noen faktiske feil. 

6. Oppdragsgivere kan tildele kontrakter på grunnlag av en 

dynamisk innkjøpsordning ved å kreve at anbud for en bestemt 

kontrakt skal framlegges i form av en elektronisk katalog. 

Oppdragsgivere kan også tildele kontrakter på grunnlag av en 

dynamisk innkjøpsordning i samsvar med nr. 4 bokstav b) og 

nr. 5, forutsatt at anmodningen om deltakelse i den dynamiske 

innkjøpsordningen ledsages av en elektronisk katalog i samsvar 

med de tekniske spesifikasjonene og formatet som er fastsatt av 

oppdragsgiveren. Denne katalogen skal deretter kompletteres av 

kandidatene når de underrettes om at oppdragsgiveren har til 

hensikt å opprette anbud ved hjelp av framgangsmåten fastsatt i 

nr. 4 bokstav b). 

Artikkel 55 

Samordnede innkjøp og innkjøpssentraler 

1. Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere kan 

anskaffe bygge- og anleggsarbeider, varer og/eller tjenester fra 

en innkjøpssentral som tilbyr samordnede innkjøp som nevnt i 

artikkel 2 nr. 10 bokstav a).  
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Medlemsstatene kan også fastsette at oppdragsgivere kan 

anskaffe bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester ved å 

bruke kontrakter tildelt av en innkjøpssentral, ved å bruke 

dynamiske innkjøpsordninger som drives av en innkjøpssentral, 

eller ved å bruke en rammeavtale inngått av en innkjøpssentral 

som tilbyr samordnede innkjøp som nevnt i artikkel 2 nr. 10 

bokstav b). Dersom en dynamisk innkjøpsordning som drives 

av en innkjøpssentral, kan brukes av andre oppdragsgivere, skal 

dette nevnes i utlysingen av konkurranse som etablerer denne 

dynamiske innkjøpsordningen. 

Med hensyn til første og annet ledd kan medlemsstatene fast-

sette at visse innkjøp skal foretas ved bruk av innkjøpssentraler 

eller én eller flere bestemte innkjøpssentraler. 

2. En oppdragsgiver oppfyller sine forpliktelser i henhold til 

dette direktiv når den anskaffer varer eller tjenester fra en 

innkjøpssentral som tilbyr samordnede innkjøp som nevnt i 

artikkel 2 nr.10 bokstav a). 

En oppdragsgiver oppfyller også sine forpliktelser i henhold til 

dette direktiv når den anskaffer bygge- og anleggsarbeider, 

varer eller tjenester ved å bruke kontrakter tildelt av innkjøps-

sentralen, ved å bruke dynamiske innkjøpsordninger som drives 

av innkjøpssentralen, eller ved å bruke en rammeavtale inngått 

av innkjøpssentralen som tilbyr samordnede innkjøp som nevnt 

i artikkel 2 nr. 10 bokstav b). 

Den berørte oppdragsgiveren skal imidlertid være ansvarlig for 

å oppfylle de forpliktelsene i henhold til dette direktiv som den 

gjennomfører selv, for eksempel: 

a)  tildele en kontrakt innenfor rammen av en dynamisk 

innkjøpsordning som drives av en innkjøpssentral, eller 

b)  gjenåpne en konkurranse i henhold til en rammeavtale som 

er inngått av en innkjøpssentral. 

3. Alle framgangsmåter ved tildeling av kontrakter som 

utføres av en innkjøpssentral, skal gjennomføres ved hjelp av 

elektroniske kommunikasjonsmidler, i samsvar med kravene 

angitt i artikkel 40. 

4. Oppdragsgivere kan, uten å anvende framgangsmåtene 

fastsatt i dette direktiv, tildele en tjenestekontrakt for levering 

av samordnede innkjøp til en innkjøpssentral. 

I slike tjenestekontrakter kan det også inngå levering av til-

knyttede innkjøpstjenester. 

Artikkel 56 

Leilighetsvise felles innkjøp 

1. To eller flere oppdragsgivere kan inngå avtale om å 

gjennomføre visse bestemte innkjøp i fellesskap. 

2. Dersom en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter i 

sin helhet gjennomføres i fellesskap i navnet til og på vegne av 

alle de berørte oppdragsgiverne, skal de være felles ansvarlige 

for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

Dette gjelder også i tilfeller der én oppdragsgiver forvalter 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter og handler på egne 

vegne samt på vegne av de andre berørte oppdragsgiverne. 

Dersom en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter ikke i sin 

helhet gjennomføres i navnet til og på vegne av de berørte 

oppdragsgiverne, skal de være felles ansvarlige bare for de 

delene som de gjennomfører i fellesskap. Hver enkelt opp-

dragsgiver skal være eneansvarlig for å oppfylle sine 

forpliktelser i henhold til dette direktiv med hensyn til de 

delene som den gjennomfører i eget navn og på egne vegne. 

Artikkel 57 

Innkjøp som omfatter oppdragsgivere fra forskjellige 

medlemstater 

1. Med forbehold for artikkel 28–31 kan offentlige opp-

dragsgivere fra forskjellige medlemsstater opptre i fellesskap 

ved tildeling av kontrakter ved å benytte én av metodene 

fastsatt i denne artikkel. 

Oppdragsgivere skal ikke benytte metodene fastsatt i denne 

artikkel for det formål å omgå ufravikelige offentligrettslige 

bestemmelser i samsvar med unionsretten som de er underlagt i 

sin medlemsstat. 

2. En medlemsstat skal ikke forby sine oppdragsgivere å 

bruke samordnede innkjøp som tilbys av innkjøpssentraler 

beliggende i en annen medlemsstat.  
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Med hensyn til samordnede innkjøp som tilbys av innkjøps-

sentraler beliggende i en annen medlemsstat enn oppdrags-

giveren, kan imidlertid medlemsstatene velge å angi at deres 

oppdragsgivere bare kan bruke samordnede innkjøp som 

definert i enten bokstav a) eller b) i artikkel 2 nr. 10. 

3. Ytelsen av samordnede innkjøp fra en innkjøpssentral 

beliggende i en annen medlemsstat, skal utføres i samsvar med 

de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der innkjøps-

sentralen ligger. 

De nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der innkjøps-

sentralen ligger, skal også få anvendelse på følgende: 

a)  tildeling av en kontrakt i henhold til en dynamisk inn-

kjøpsordning, 

b)  gjennomføring av gjenåpning av konkurranse i henhold til 

en rammeavtale. 

4. Flere oppdragsgivere fra forskjellige medlemsstater kan i 

fellesskap tildele en kontrakt, inngå en rammeavtale eller drive 

en dynamisk innkjøpsordning. De kan også tildele kontrakter 

basert på rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsord-

ningen. Med mindre de nødvendige elementene er regulert av 

en internasjonal avtale inngått mellom de berørte medlems-

statene, skal de deltakende oppdragsgiverne inngå en avtale 

som fastsetter 

a)  partenes ansvarsområder og de relevante gjeldende na-

sjonale bestemmelsene, 

b)  den interne organiseringen av framgangsmåten ved til-

deling av kontrakter, herunder forvaltningen av fram-

gangsmåten, fordelingen av de bygge- og anleggsarbeidene, 

varene eller tjenestene som skal kjøpes, og kontrakts-

inngåelsen. 

En deltakende oppdragsgiver oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til dette direktiv når den kjøper bygge- og an-

leggsarbeider, varer eller tjenester fra en oppdragsgiver som er 

ansvarlig for framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. Når 

de fastsetter ansvarsområder og gjeldende nasjonal rett som 

nevnt i bokstav a), kan de deltakende oppdragsgiverne tildele 

særlige ansvarsområder seg i mellom og fastsette de gjeldende 

internrettslige bestemmelsene i enhver av deres respektive 

medlemsstater. Det skal vises til fordelingen av ansvarsområder 

og gjeldende nasjonal rett i innkjøpsdokumentene for kontrakter 

som er tildelt i fellesskap. 

5. Dersom flere oppdragsgivere fra forskjellige medlems-

stater har opprettet en felles enhet, herunder europeiske grupper 

for territorialt samarbeid i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1082/2006(1), eller andre enheter som 

er opprettet i henhold til unionsretten, skal de deltakende 

oppdragsgiverne, etter beslutning fra vedkommende organ i den 

felles enheten, inngå avtale om gjeldende nasjonale regler for 

innkjøp i de følgende medlemsstatene: 

a)  de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der den 

felles enheten har sitt forretningskontor, 

b)  de nasjonale bestemmelsene i den medlemsstaten der den 

felles enheten utfører sin virksomhet. 

Avtalen nevnt i første ledd kan enten gjelde for et ubestemt 

tidsrom, dersom det er tatt inn i den felles enhetens vedtekter, 

eller kan begrenses til et visst tidsrom, visse typer kontrakter 

eller til én eller flere enkeltstående kontraktstildelinger. 

KAPITTEL III 

Framgangsmåtens forløp 

Av s n i t t  1  

F o r be r e de l s e  

Artikkel 58 

Innledende markedsundersøkelser 

Før en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter innledes, kan 

oppdragsgiverne foreta markedsundersøkelser med sikte på å 

forberede innkjøpet og underrette markedsdeltakere om sine 

planer om og krav til innkjøp. 

For dette formål kan oppdragsgiverne for eksempel søke eller 

motta råd fra uavhengige sakkyndige eller myndigheter, eller 

fra markedsdeltakere. Slike råd kan brukes i planleggingen og 

gjennomføringen av framgangsmåten ved tildeling av kon-

trakter, forutsatt at de ikke fører til konkurransevridning og 

medfører brudd på prinsippene om likebehandling og innsyn.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1082/2006 av  

5. juli 2006 om opprettelse av en europeisk gruppe for territorialt 

samarbeid (EGTS) (EUT L 210 av 31.7.2006, s. 19). 



Nr. 84/702 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

Artikkel 59 

Kandidatens eller anbyderens tidligere deltakelse 

Dersom en kandidat eller anbyder, eller et foretak i tilknytning 

til en kandidat eller anbyder, har gitt råd til oppdragsgiveren, 

uavhengig av om det er i forbindelse med artikkel 58 eller ikke, 

eller ellers har deltatt i forberedelsen av framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter, skal oppdragsgiveren treffe hensikts-

messige tiltak for å sikre at konkurransen ikke vris som følge av 

kandidatens eller anbyderens deltakelse. 

Slike tiltak skal omfatte oversending til de andre kandidatene 

og anbyderne av relevante opplysninger som er utvekslet  

i forbindelse med eller som følge av kandidatens eller 

anbyderens deltakelse i forberedelsen av framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter, og fastsettelse av tilstrekkelige frister 

for mottak av anbud. Den berørte kandidaten eller anbyderen 

skal utelukkes fra framgangsmåten bare dersom det ikke finnes 

andre måter å sikre samsvar med forpliktelsen til å overholde 

prinsippet om likebehandling på. 

Før en eventuell slik utelukkelse skjer, skal kandidatene eller 

anbyderne gis mulighet til å bevise at deres deltakelse i 

forberedelsen av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, 

ikke vil kunne føre til konkurransevridning. De tiltakene som 

treffes, skal dokumenteres i den individuelle rapporten som 

kreves i henhold til artikkel 100. 

Artikkel 60 

Tekniske spesifikasjoner 

1. De tekniske spesifikasjonene som er definert i 

vedlegg VIII nr. 1, skal angis i innkjøpsdokumentene. De 

tekniske spesifikasjonene skal fastsette de egenskapene som 

kreves av bygge- og anleggsarbeider, tjenester eller varer. 

Disse egenskapene kan også vise til den spesifikke produk-

sjonsprosessen eller -metoden eller leveringen av de forespurte 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene, eller til en 

spesifikk prosess på et annet stadium i dens livssyklus også 

dersom slike faktorer ikke utgjør noen del av deres materielle 

innhold, forutsatt at de er knyttet til kontraktens gjenstand og 

står i forhold til dens verdi og mål. 

De tekniske spesifikasjonene kan også angi hvorvidt det vil 

kreves overføring av immaterialrettigheter. 

For alle innkjøp som er beregnet på å skulle brukes av fysiske 

personer, uansett om det er privatpersoner eller personale hos 

oppdragsgiveren, skal de tekniske spesifikasjonene, unntatt i 

behørig begrunnede tilfeller, utarbeides slik at det tas hensyn til 

tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt funksjonsevne 

eller til universell utforming. 

Dersom de obligatoriske kravene til tilgjengelighet vedtas ved 

en unionsrettsakt, skal de tekniske spesifikasjonene med hensyn 

til tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt funksjons-

evne eller til universell utforming, defineres med henvisning til 

denne rettsakten. 

2. Tekniske spesifikasjoner skal gi markedsdeltakere lik 

tilgang til framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, og skal 

ikke føre til uberettigede hindringer for at offentlige innkjøp 

åpnes for konkurranse. 

3. Uten at ufravikelige nasjonale tekniske regler berøres, 

skal de tekniske spesifikasjonene, i den grad de er forenlige 

med unionsretten, utformes på en av følgende måter: 

a)  med hensyn til ytelses- eller funksjonskrav, herunder 

miljøegenskaper, forutsatt at parametrene er tilstrekkelig 

presise til at det er mulig for anbydere å fastslå kontrakts-

gjenstanden og for oppdragsgivere å tildele kontrakten, 

b)  ved henvisning til tekniske spesifikasjoner og, i prioritert 

rekkefølge, til nasjonale standarder som innarbeider euro-

peiske standarder, europeiske tekniske vurderinger, felles 

tekniske spesifikasjoner, internasjonale standarder, andre 

tekniske referansesystemer utarbeidet av de europeiske 

standardiseringsorganer eller – dersom ingen av disse 

finnes – til nasjonale standarder, nasjonale tekniske god-

kjenninger eller nasjonale tekniske spesifikasjoner for 

prosjektering, beregning og gjennomføring av arbeidene og 

bruk av produktene; hver referanse skal ledsages av ordene 

«eller likeverdig», 

c)  i form av ytelses- eller funksjonskrav nevnt i bokstav a), for 

å påvise at slike ytelses- eller funksjonskrav antas å være 

oppfylt, med henvisning til de tekniske spesifikasjonene 

nevnt i bokstav b), 

d)  ved henvisning til de tekniske spesifikasjonene nevnt i 

bokstav b) for visse egenskaper, og ved henvisning til 

ytelses- eller funksjonskravene nevnt i bokstav a) for andre 

egenskaper.  
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4. Med mindre kontraktsgjenstanden berettiger det, skal 

tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt fabrikat eller en 

bestemt opprinnelse, eller til en bestemt prosess som 

kjennetegner produktene eller tjenestene som er levert av en 

bestemt markedsdeltaker, eller til varemerker, patenter, typer 

eller en bestemt opprinnelse eller produksjon som har som 

virkning at visse foretak eller produkter favoriseres eller 

utelukkes. Slik henvisning skal unntaksvis tillates dersom en 

tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontrakts-

gjenstanden i henhold til nr. 3 ikke er mulig. Slik henvisning 

skal ledsages av uttrykket «eller likeverdig». 

5. Dersom en oppdragsgiver benytter muligheten til å 

henvise til de tekniske spesifikasjonene nevnt i nr. 3 bokstav b), 

skal den ikke avvise et anbud med den begrunnelse at de 

tilbudte bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene 

ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene den har henvist til, 

når anbyderen i sitt anbud på en hensiktsmessig måte, herunder 

ved hjelp av dokumentasjonen nevnt i artikkel 62, godtgjør at 

løsningene som foreslås, på en likeverdig måte oppfyller 

kravene som er definert i de tekniske spesifikasjonene. 

6. Dersom en oppdragsgiver benytter muligheten fastsatt i 

nr. 3 bokstav a) til å formulere tekniske spesifikasjoner med 

hensyn til ytelses- eller funksjonskrav, skal den ikke avvise et 

anbud som gjelder varer, tjenester eller bygge- og an-

leggsarbeider som er i samsvar med en nasjonal standard for 

innarbeiding av en europeisk standard, med en europeisk 

teknisk godkjenning, en felles teknisk spesifikasjon, en interna-

sjonal standard eller et teknisk referansesystem utarbeidet av et 

europeisk standardiseringsorgan, dersom disse spesifikasjonene 

gjelder ytelses- eller funksjonskravene som den offentlige 

oppdragsgiveren har fastsatt. 

I sitt anbud skal anbyderen på en hensiktsmessig måte, 

herunder som nevnt i artikkel 62, godtgjøre at varene, tjenesten 

eller bygge- og anleggsarbeidet i samsvar med standarden 

oppfyller den offentlige oppdragsgivers ytelses- eller funksjons-

krav. 

Artikkel 61 

Merker 

1. Dersom oppdragsgivere har til hensikt å kjøpe bygge- og 

anleggsarbeider, varer eller tjenester som har bestemte miljø-

messige, samfunnsmessige eller andre egenskaper, kan de i de 

tekniske spesifikasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for 

gjennomføring av kontrakten, kreve et særlig merke som 

dokumentasjon på at bygge- og anleggsarbeidene, varene eller 

tjenestene tilsvarer de egenskapene som kreves, forutsatt at alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  merkekravene gjelder bare kriterier som er knyttet til 

kontraktens gjenstand og er egnet til å definere egen-

skapene til bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tje-

nestene som er gjenstand for kontrakten, 

b)  merkekravene er basert på objektivt kontrollerbare og ikke-

diskriminerende kriterier, 

c)  merkene er etablert vedtatt etter en åpen framgangsmåte 

med innsynsmulighet der alle relevante berørte parter, 

herunder offentlige organer, forbrukere, partene i arbeids-

livet, produsenter, distributører og ikke-statlige organisa-

sjoner, kan delta, 

d)  merkene er tilgjengelige for alle berørte parter, 

e)  merkekravene er fastsatt av en tredjemann som markeds-

deltakeren som søker om merket, ikke kan utøve noen 

avgjørende innflytelse på. 

Dersom oppdragsgivere ikke krever at bygge- og anleggs-

arbeidene, varene eller tjenestene skal oppfylle alle merke-

kravene, skal de angi hvilke merkekrav det vises til. 

Oppdragsgivere som krever et bestemt merke, skal godta alle 

merker som bekrefter at bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene oppfyller likeverdige merkekrav. 

Dersom en markedsdeltaker påviselig ikke hadde noen mulighet 

til å oppnå det bestemte merket angitt av oppdragsgiveren eller 

et likeverdig merke innen de relevante fristene, av årsaker som 

ikke kan tilskrives denne markedsdeltakeren, skal oppdrags-

giveren godta annen egnet dokumentasjon, som kan omfatte 

teknisk dokumentasjon fra produsenten, forutsatt at den  

berørte markedsdeltakeren dokumenterer at bygge- og an-

leggsarbeidene, varene og tjenestene som den skal levere, 

oppfyller kravene til det bestemte merket eller de bestemte 

kravene angitt av oppdragsgiveren. 

2. Dersom et merke oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 

bokstav b), c), d) og e), men også fastsetter krav som ikke er 

forbundet med kontraktens gjenstand, skal oppdragsgivere ikke 

kreve merket som sådan, men kan definere den tekniske 

spesifikasjonen med henvisning til de detaljerte spesifi-

kasjonene for det merket, eller om nødvendig, deler av disse, 

som er knyttet til kontraktens gjenstand og er egnet for å 

definere denne gjenstandens egenskaper.  
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Artikkel 62 

Prøvingsrapporter, sertifisering og annen dokumentasjon 

1. Oppdragsgivere kan kreve at markedsdeltakere leverer en 

prøvingsrapport fra et samsvarsvurderingsorgan eller et sertifi-

kat utstedt av et slikt organ som dokumentasjon på samsvar 

med kravene eller kriteriene angitt i de tekniske spesifi-

kasjonene, tildelingskriteriene eller vilkårene for gjennomføring 

av kontrakt. 

Dersom oppdragsgivere krever at det skal framlegges sertifi-

kater utstedt av et bestemt samsvarsvurderingsorgan, skal 

sertifikater fra likeverdige andre samsvarsvurderingsorganer 

også godtas av oppdragsgiverne. 

I henhold til dette nummer skal et samsvarsvurderingsorgan 

være et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, 

herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon 

akkreditert i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 765/2008(1). 

2. Oppdragsgivere skal godta annen egnet dokumentasjon 

enn den nevnt i nr. 1, for eksempel teknisk dokumentasjon fra 

produsenten, dersom den berørte markedsdeltakeren ikke hadde 

tilgang til slike sertifikater eller prøvingsrapporter nevnt i nr. 1, 

eller ikke hadde mulighet til å oppnå slike innenfor de relevante 

fristene, forutsatt at den manglende tilgangen ikke kan tilskrives 

den berørte markedsdeltakeren, og forutsatt at den berørte mar-

kedsdeltakeren med dette dokumenterer at bygge- og an-

leggsarbeidene, varene eller tjenestene oppfyller kravene eller 

kriteriene angitt i de tekniske spesifikasjonene, tildelings-

kriteriene eller vilkårene for gjennomføring av kontrakt. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre tilgjengelig for 

andre medlemsstater alle opplysninger knyttet til bevis og 

dokumenter framlagt i samsvar med artikkel 60 nr. 6, artikkel 

61 og nr. 1 og 2 i denne artikkel. Vedkommende myndigheter i 

markedsdeltakerens etableringsstat skal gi disse opplysningene 

i samsvar med artikkel 102. 

Artikkel 63 

Oversending av tekniske spesifikasjoner 

1. På anmodning fra markedsdeltakere som er interesserte i å 

oppnå en kontrakt, skal oppdragsgivere gjøre tilgjengelig de 

tekniske spesifikasjonene som det regelmessig vises til i deres 

varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter eller tje-

nestekontrakter, eller de tekniske spesifikasjonene som de har 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av  

9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og mar-

kedstilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

til hensikt å anvende på kontrakter der en periodisk veiledende 

kunngjøring benyttes til utlysing av konkurranse. Disse spesifi-

kasjonene skal gjøres tilgjengelig med elektroniske midler som 

gir ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt. 

De tekniske spesifikasjonene skal imidlertid oversendes på 

annen måte enn med elektroniske midler dersom det ikke kan 

tilbys ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt med 

elektroniske midler til visse innkjøpsdokumenter på grunn av 

en av årsakene angitt i artikkel 40 nr. 1, eller dersom ubegrenset 

og full direkte tilgang vederlagsfritt med elektroniske midler til 

visse innkjøpsdokumenter ikke kan tilbys fordi oppdrags-

giverne har til hensikt å anvende artikkel 39 nr. 2. 

2. Dersom de tekniske spesifikasjonene er basert på do-

kumenter som er tilgjengelige med elektroniske midler som gir 

ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt for berørte 

markedsdeltakere, skal det være tilstrekkelig at de inneholder 

en henvisning til disse dokumentene. 

Artikkel 64 

Alternative anbud 

1. Oppdragsgivere kan tillate eller kreve at anbydere inn-

leverer alternative anbud som oppfyller minstekravene angitt av 

oppdragsgiverne. 

Oppdragsgivere skal i innkjøpsdokumentene angi om de tillater 

eller krever alternative anbud, og dersom de gjør det, skal de 

angi minstekravene som de alternative anbudene skal oppfylle, 

samt eventuelle særlige krav til utformingen av disse anbudene, 

særlig hvorvidt alternative anbud bare kan innleveres dersom et 

anbud som ikke er et alternativt anbud, også er framlagt. 

Dersom alternative anbud er tillatt eller kreves, skal de også 

sikre at de valgte tildelingskriteriene kan anvendes på 

alternative anbud som oppfyller disse minstekravene, samt på 

samsvarende anbud som ikke er alternative anbud. 

2. Ved framgangsmåter for tildeling av varekontrakter eller 

tjenestekontrakter skal oppdragsgivere som har tillatt eller 

krevd alternative anbud, ikke avvise et alternativt anbud 

utelukkende på grunnlag av at det, dersom det antas, enten vil 

bli en tjenestekontrakt istedenfor en varekontrakt, eller en 

varekontrakt istedenfor en tjenestekontrakt.  
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Artikkel 65 

Oppdeling av kontrakter i delkontrakter 

1. Oppdragsgivere kan beslutte å tildele en kontrakt i form 

av separate delkontrakter og kan bestemme størrelsen på og 

gjenstanden for slike delkontrakter. 

Oppdragsgivere skal angi i kunngjøringen av konkurranse, i 

innbydelsen til å bekrefte interesse, eller dersom utlysingen av 

konkurranse skjer ved kunngjøring om at det foreligger en 

kvalifikasjonsordning, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen 

til forhandlinger, hvorvidt det kan innleveres anbud for én, for 

flere eller for alle delkontraktene. 

2. Oppdragsgivere kan, også dersom det kan innleveres 

anbud for flere eller alle delkontrakter, begrense antallet 

delkontrakter som kan tildeles til én anbyder, forutsatt at det 

høyeste antall delkontrakter per anbyder er angitt i kunn-

gjøringen av konkurranse eller i innbydelsen til å bekrefte 

interesse, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til forhand-

linger. Oppdragsgivere skal i innkjøpsdokumentene angi hvilke 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler de vil 

anvende for å bestemme hvilke delkontrakter som vil bli tildelt 

dersom anvendelsen av tildelingskriteriene vil føre til at én 

anbyder blir tildelt flere delkontrakter enn det høyeste antallet. 

3. Dersom mer enn én delkontrakt kan tildeles til samme 

anbyder, kan medlemsstatene fastsette at oppdragsgivere kan 

tildele en kontrakt som kombinerer flere eller alle delkontrakter, 

dersom de i kunngjøringen av konkurranse eller i innbydelsen 

til å bekrefte interesse, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen 

til forhandlinger har angitt at de forbeholder seg retten til dette 

og angir delkontraktene eller gruppene av delkontrakter som 

kan kombineres. 

4. Medlemsstatene kan gjøre det obligatorisk å tildele 

kontrakter i form av separate delkontrakter på vilkår som skal 

angis i samsvar med nasjonal rett og idet det tas hensyn til 

unionsretten. Nr. 1 annet ledd og eventuelt nr. 3 får anvendelse. 

Artikkel 66 

Fastsettelse av frister 

1. Når oppdragsgivere fastsetter frister for anmodninger om 

deltakelse og mottak av anbud, skal de ta særlig hensyn til 

kontraktens kompleksitet og den tid som er nødvendig for å 

utarbeide anbud, uten at minstefristene fastsatt i artikkel 45–49 

berøres. 

2. Når det bare er mulig å legge fram anbud etter en befaring 

på stedet, eller etter vurdering på stedet av de dokumentene som 

supplerer innkjøpsdokumentene, skal fristen for mottak av 

anbud, som skal være lengre enn minstefristene fastsatt i 

artikkel 45–49, fastsettes slik at alle berørte markedsdeltakere 

kan få kjennskap til alle opplysninger som kreves for å 

utarbeide anbud. 

3. Oppdragsgivere skal forlenge fristene for mottak av anbud 

slik at alle berørte markedsdeltakere kan få kjennskap til alle 

opplysninger som kreves for å utarbeide anbud, i følgende 

tilfeller: 

a)  dersom tilleggsopplysninger, av hvilken som helst grunn og 

selv om markedsdeltakerne har bedt om dem i rimelig tid, 

ikke er levert senest seks dager før fristen fastsatt for 

mottak av anbud. Ved en hurtig åpen anbudskonkurranse 

som nevnt i artikkel 45 nr. 3, skal denne fristen være fire 

dager, 

b)  dersom det gjøres betydelige endringer i innkjøpsdokumen-

tene. 

Forlengelsens varighet skal stå i forhold til betydningen av 

opplysningene eller endringen. 

Dersom tilleggsopplysningene enten ikke er bedt om i rimelig 

tid, eller betydningen av dem med sikte på å utarbeide gyldige 

anbud ikke er vesentlig, skal det ikke kreves at oppdragsgivere 

forlenger fristene. 

Av s n i t t  2  

O f f e n t l ig g jø r i ng  o g  i nns y n  

Artikkel 67 

Periodisk veiledende kunngjøring 

1. Oppdragsgivere kan gjøre sine planlagte innkjøp kjent 

gjennom offentliggjøring av en periodisk veiledende kunngjø-

ring. Disse kunngjøringene skal inneholde opplysningene angitt 

i vedlegg VI del A avsnitt I. De skal offentliggjøres enten av 

Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner 

eller av oppdragsgiverne i deres kjøperprofiler i samsvar med 

vedlegg IX nr. 2 bokstav b). Dersom den periodiske veiledende 

kunngjøringen offentliggjøres av oppdragsgiverne i deres 

kjøperprofil, skal de sende en kunngjøring om offentliggjø-

ringen av den periodiske veiledende kunngjøringen i en 

kjøperprofil til Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner i samsvar med vedlegg IX nr. 3. Disse kunngjø-

ringene skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg VI del B.  
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2. Dersom en utlysing av konkurranse foretas ved hjelp av 

en periodisk veiledende kunngjøring når det gjelder begrensede 

anbudskonkurranser og framgangsmåter med forhandling med 

forutgående utlysing av konkurranse, skal kunngjøringen 

oppfylle alle følgende krav: 

a)  den viser spesifikt til varene, bygge- og anleggsarbeidene 

eller tjenestene som vil være gjenstand for kontrakten som 

skal tildeles, 

b)  den angir at kontrakten vil bli tildelt ved begrenset 

anbudskonkurranse eller framgangsmåte med forhandling 

uten at ytterligere utlysing av konkurranse offentliggjøres, 

og innbyr interesserte markedsdeltakere til å uttrykke sin 

interesse, 

c)  den inneholder, i tillegg til opplysningene nevnt i vedlegg 

VI del A avsnitt I, opplysningene nevnt i vedlegg VI del A 

avsnitt II, 

d)  den er sendt til offentliggjøring mellom 35 dager og 

12 måneder før datoen da innbydelsen til å bekrefte 

interesse sendes. 

Slike kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i en kjøperprofil. 

En eventuell ytterligere offentliggjøring på nasjonalt plan i 

henhold til artikkel 72 kan imidlertid gjøres i en kjøperprofil. 

Det tidsrommet som den periodiske veiledende kunngjøringen 

dekker, skal være høyst tolv måneder fra den datoen da kunn-

gjøringen sendes til offentliggjøring. Når det gjelder kontrakter 

for sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting, kan imidlertid 

den periodiske veiledende kunngjøringen nevnt i artikkel 92  

nr. 1 bokstav b) dekke et tidsrom på mer enn tolv måneder. 

Artikkel 68 

Kunngjøringer om at det foreligger en 

kvalifikasjonsordning 

1. Dersom oppdragsgivere velger å opprette en kvalifika-

sjonsordning i samsvar med artikkel 77, skal ordningen kunn-

gjøres som nevnt i vedlegg X, med angivelse av formålet med 

kvalifikasjonsordningen og hvordan det gis tilgang til reglene 

for ordningen. 

2. Oppdragsgivere skal angi kvalifikasjonsordningens 

gyldighetstid i kunngjøringen om at det foreligger en slik 

ordning. De skal underrette Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner om eventuelle endringer i gyldighets-

tiden ved hjelp av følgende standardskjemaer: 

a)  dersom gyldighetstiden endres uten at ordningen avsluttes, 

skjemaet for kunngjøring om at det foreligger en kvalifi-

kasjonsordning, 

b)  dersom ordningen avsluttes, en kunngjøring av tildeling av 

kontrakt nevnt i artikkel 70. 

Artikkel 69 

Kunngjøringer av konkurranse 

Kunngjøringer av konkurranse kan brukes som utlysing av 

konkurranse for alle framgangsmåter. De skal inneholde 

opplysningene nevnt i den relevante delen av vedlegg XI og 

skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 71. 

Artikkel 70 

Kunngjøring av kontraktstildelinger 

1. Senest 30 dager etter inngåelse av en kontrakt eller en 

rammeavtale, som følger etter beslutningen om å tildele eller 

inngå den, skal oppdragsgivere sende en kunngjøring av 

kontraktstildeling vedrørende resultatene av framgangsmåten 

ved tildeling av kontrakter. 

Slik kunngjøring skal inneholde opplysningene nevnt i 

vedlegg XII og skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 71. 

2. Dersom utlysingen av konkurranse for den berørte kon-

trakten er gjort i form av en periodisk veiledende kunngjøring, 

og oppdragsgiveren har besluttet at den ikke vil tildele ytter-

ligere kontrakter i løpet av det tidsrommet som den periodiske 

veiledende kunngjøringen dekker, skal dette nevnes uttrykkelig 

i kunngjøringen av kontraktstildeling. 

For rammeavtaler som inngås i samsvar med artikkel 51, skal 

oppdragsgivere ikke være forpliktet til å sende en kunngjøring 

av resultatene av framgangsmåten ved tildeling av kontrakter 

for hver enkelt kontrakt som bygger på denne avtalen. Med-

lemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere hvert kvartal skal 

samle kunngjøringer av resultatene av framgangsmåten ved 

tildeling av kontrakter som er basert på rammeavtalen. I så fall 

skal oppdragsgiverne sende de samlede kunngjøringene innen 

30 dager etter utgangen av hvert kvartal. 

Oppdragsgivere skal sende en kunngjøring av kontraktstildelin-

gen innen 30 dager etter tildelingen av hver kontrakt som er 

basert på en dynamisk innkjøpsordning. De kan imidlertid 

sende slike kunngjøringer samlet for hvert kvartal. I så fall skal 

de sende de samlede kunngjøringene innen 30 dager etter 

utgangen av hvert kvartal.  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/707 

 

3. De opplysningene som gis i samsvar med vedlegg XII og 

er beregnet på offentliggjøring, skal offentliggjøres i samsvar 

med vedlegg IX. Enkelte opplysninger om kontraktstildeling 

eller inngåelse av rammeavtaler trenger ikke å offentliggjøres 

dersom dette ville være til hinder for håndheving av loven eller 

på annen måte være i strid med allmennhetens interesse eller til 

skade for en bestemt offentlig eller privat markedsdeltakers 

rettslige forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 

mellom markedsdeltakere. 

Når det gjelder kontrakter for forsknings- og utviklingstje-

nester, kan opplysningene om arten og mengden av tjenestene 

begrenses til 

a)  angivelsen «forsknings- og utviklingstjenester» dersom 

kontrakten er tildelt ved en framgangsmåte med forhand-

ling uten utlysing av konkurranse i samsvar med artikkel 50 

bokstav b), 

b)  opplysninger som skal være minst like detaljerte som angitt 

i kunngjøringen som ble brukt til utlysing av konkurranse. 

4. Opplysninger som gis i samsvar med vedlegg XII og er 

merket som ikke beregnet på offentliggjøring, skal offentliggjø-

res bare i forenklet form og i samsvar med vedlegg IX for 

statistikkformål. 

Artikkel 71 

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer 

1. Kunngjøringene nevnt i artikkel 67–70 skal inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg VI del A og del B og i vedlegg 

X, XI og XII i form av standardskjemaer, herunder standard-

skjemaer for rettelser. 

Kommisjonen skal fastsette disse standardskjemaene ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt 

i artikkel 105. 

2. Kunngjøringene nevnt i artikkel 67–70 skal utarbeides, 

oversendes med elektroniske midler til Kontoret for Den 

europeiske unions offisielle publikasjoner og offentliggjøres i 

samsvar med vedlegg IX. Kunngjøringene skal offentliggjøres 

senest fem dager etter at de er sendt. Kostnadene som påløper 

for Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner 

i forbindelse med offentliggjøring av slike kunngjøringer, skal 

dekkes av Unionen. 

3. Kunngjøringene nevnt i artikkel 67–70 skal offentliggjø-

res i sin helhet på det eller de offisielle språkene til de av 

Unionens institusjoner som oppdragsgiveren har valgt. Den 

eller de språkversjonene skal være den eller de eneste tekstene 

som har gyldighet. Det skal offentliggjøres et sammendrag av 

de vesentlige elementene i hver kunngjøring på de andre 

offisielle språkene til Unionens institusjoner. 

4. Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjo-

ner skal sikre at den fullstendige teksten og sammendraget av 

de periodiske veiledende kunngjøringene nevnt i artikkel 67  

nr. 2, utlysingene av konkurranse som oppretter en dynamisk 

innkjøpsordning, som nevnt i artikkel 52 nr. 4 bokstav a), og 

kunngjøringer om at det foreligger en kvalifikasjonsordning 

som benyttes som metode for utlysing av konkurranse i 

samsvar med artikkel 44 nr. 4 bokstav b), fortsatt blir 

offentliggjort 

a)  når det gjelder periodiske veiledende kunngjøringer, i tolv 

måneder eller fram til mottak av en kunngjøring av 

kontraktstildeling som fastsatt i artikkel 70 nr. 2, der det 

angis at ingen ytterligere kontrakter vil bli tildelt i løpet av 

tidsrommet på tolv måneder som dekkes av utlysingen av 

konkurranse. Når det gjelder kontrakter for sosialtjenester 

og annen særlig tjenesteyting, skal imidlertid den 

periodiske veiledende kunngjøringen nevnt i artikkel 92  

nr. 1 bokstav b) fortsatt offentliggjøres fram til slutten av 

dens opprinnelig angitte gyldighetstid, eller fram til mottak 

av en kunngjøring av kontraktstildeling som fastsatt i 

artikkel 70, der det angis at ingen ytterligere kontrakter vil 

bli tildelt i løpet av tidsrommet på tolv måneder som 

dekkes av utlysingen av konkurranse, 

b)  når det gjelder utlysinger av konkurranse som oppretter en 

dynamisk innkjøpsordning, i gyldighetstiden for den 

dynamiske innkjøpsordningen, 

c)  når det gjelder kunngjøringer om at det foreligger en 

kvalifikasjonsordning, i dens gyldighetstid. 

5. Oppdragsgivere skal kunne dokumentere hvilke datoer 

kunngjøringene er oversendt. 

Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner 

skal gi oppdragsgiveren en bekreftelse på mottak av kunngjø-

ringen og av offentliggjøringen av de innsendte opplysningene, 

med angivelse av datoen for offentliggjøringen. En slik be-

kreftelse skal anses som dokumentasjon på offentliggjøring. 

6. Oppdragsgivere kan offentliggjøre kunngjøringer om 

bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter eller tjeneste-

kontrakter som ikke er underlagt kravene til offentliggjøring 

fastsatt i dette direktiv, forutsatt at disse kunngjøringene sendes 

med elektroniske midler til Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner i samsvar med formatet og fram-

gangsmåtene for sending angitt i vedlegg IX.  
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Artikkel 72 

Offentliggjøring på nasjonalt plan 

1. Kunngjøringene nevnt i artikkel 67–70 og opplysningene i 

dem skal ikke offentliggjøres på nasjonalt plan før offentliggjø-

ringen fastsatt i artikkel 71. Offentliggjøring kan imidlertid 

uansett skje på nasjonalt plan dersom oppdragsgivere ikke er 

underrettet om offentliggjøringen innen 48 timer etter bekreftel-

se på mottak av kunngjøringen i samsvar med artikkel 71. 

2. Kunngjøringer som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal 

ikke inneholde andre opplysninger enn dem som er med i kunn-

gjøringene som er oversendt Kontoret for Den europeiske 

unions offisielle publikasjoner eller som offentliggjøres i en 

kjøperprofil, men skal angi datoen da kunngjøringen ble 

oversendt Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner eller offentliggjort i kjøperprofilen. 

3. Periodiske veiledende kunngjøringer skal ikke 

offentliggjøres i en kjøperprofil før kunngjøringen av 

offentliggjøring i denne formen oversendes Kontoret for Den 

europeiske unions offisielle publikasjoner, og skal inneholde 

datoen for denne oversendingen. 

Artikkel 73 

Elektronisk tilgang til innkjøpsdokumenter 

1. Oppdragsgivere skal med elektroniske midler tilby 

ubegrenset og full direkte tilgang vederlagsfritt til innkjøps-

dokumentene fra den datoen kunngjøringen offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 71, eller fra den datoen da innbydelsen til 

å bekrefte interesse ble sendt. 

Dersom utlysingen av konkurranse skjer ved kunngjøring om at 

det foreligger en kvalifikasjonsordning, skal slik tilgang tilbys 

så snart som mulig, og senest når anbudsinnbydelsen eller 

innbydelsen til forhandlinger sendes. Teksten i kunngjøringen 

eller i disse innbydelsene skal angi internettadressen der inn-

kjøpsdokumentene er tilgjengelige. 

Dersom det ikke kan tilbys ubegrenset og full direkte tilgang 

vederlagsfritt med elektroniske midler til visse innkjøpsdo-

kumenter på grunn av en av årsakene angitt i artikkel 40 nr. 1 

annet ledd, kan oppdragsgivere i kunngjøringen eller inn-

bydelsen til å bekrefte interesse angi at de berørte innkjøpsdo-

kumentene vil bli oversendt på annen måte enn med elektronis-

ke midler i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. I så fall skal 

fristen for innlevering av anbud forlenges med fem dager, 

unntatt i behørig begrunnede hastesituasjoner nevnt i artikkel 

45 nr. 3, og dersom fristen er fastsatt etter felles overenskomst i 

samsvar med artikkel 46 nr. 2 annet ledd eller artikkel 47 nr. 2 

annet ledd. 

Dersom det ikke kan tilbys ubegrenset og full direkte tilgang 

vederlagsfritt med elektroniske midler til visse innkjøps-

dokumenter på grunn av at oppdragsgivere har til hensikt å 

anvende artikkel 39 nr. 2, skal de i kunngjøringen eller inn-

bydelsen til å bekrefte interesse, eller dersom utlysingen av 

konkurranse skjer ved kunngjøring om at det foreligger en 

kvalifikasjonsordning, i innkjøpsdokumentene, angi hvilke 

tiltak for å verne opplysningenes fortrolige art de krever, og 

hvordan det gis tilgang til de berørte dokumentene. I så fall skal 

fristen for innlevering av anbud forlenges med fem dager, 

unntatt i behørig begrunnede hastesituasjoner nevnt i artikkel 

45 nr. 3, og dersom fristen er fastsatt etter felles overenskomst i 

samsvar med artikkel 46 nr. 2 annet ledd eller artikkel 47 nr. 2 

annet ledd. 

2. Dersom det i tide er anmodet om det, skal oppdragsgivere 

levere tilleggsopplysninger knyttet til spesifikasjonene samt 

eventuelle underlagsdokumenter til alle anbydere som deltar i 

framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, senest seks dager 

før den fastsatte fristen for mottak av anbud. Ved en hurtig åpen 

anbudskonkurranse som nevnt i artikkel 45 nr. 3, skal denne 

fristen være fire dager. 

Artikkel 74 

Innbydelse til kandidater 

1. Ved begrensede anbudskonkurranser, framgangsmåter 

med konkurransedialog, innovasjonspartnerskap og framgangs-

måter med forhandling med forutgående utlysing av kon-

kurranse skal oppdragsgivere samtidig og skriftlig innby 

utvalgte kandidater til å innlevere anbud, ta del i dialogen eller 

forhandle. 

Dersom en periodisk veiledende kunngjøring brukes til utlysing 

av konkurranse i samsvar med artikkel 44 nr. 4 bokstav a), skal 

oppdragsgivere samtidig og skriftlig innby markedsdeltakere 

som har uttrykt interesse, til å bekrefte fortsatt interesse. 

2. Innbydelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde 

en henvisning til den elektroniske adressen der innkjøps-

dokumentene er gjort direkte tilgjengelige med elektroniske 

midler. Innbydelsene skal ledsages av innkjøpsdokumentene, 

dersom det ikke er gitt ubegrenset og full direkte tilgang til 

disse dokumentene vederlagsfritt, av årsakene angitt i artikkel 

73 nr. 1 tredje eller fjerde ledd, og disse dokumentene ikke 

allerede er gjort tilgjengelige på annen måte. Dessuten skal 

innbydelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel inneholde 

opplysningene angitt i vedlegg XIII.  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/709 

 

Artikkel 75 

Underretning til søkere til kvalifikasjonsordninger, 

kandidater og anbydere 

1. Oppdragsgivere skal så snart som mulig underrette alle 

kandidater og anbydere om beslutninger som treffes vedrørende 

inngåelse av en rammeavtale, tildeling av kontrakt eller adgang 

til en dynamisk innkjøpsordning, herunder en begrunnelse for 

en eventuell beslutning om ikke å inngå en rammeavtale, tildele 

en kontrakt som det er utlyst konkurranse for eller gjenoppta 

framgangsmåten, eller ikke å innføre en dynamisk inn-

kjøpsordning. 

2. Oppdragsgivere skal på anmodning fra den berørte 

aktuelle kandidaten eller anbyderen så snart som mulig, og 

under alle omstendigheter innen 15 dager etter mottak av en 

skriftlig anmodning, underrette 

a)  enhver avvist kandidat om grunnene for avslaget av 

anmodningen om å delta, 

b)  enhver avvist anbyder om grunnene for avvisningen av 

anbudet, herunder i tilfeller som nevnt i artikkel 60 nr. 5 og 

6, grunnene for beslutningen om manglende samsvar eller 

beslutningen om at bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene ikke oppfyller ytelses- eller funksjons-

kravene, 

c)  enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 

egenskapene og de relative fordelene ved det valgte 

anbudet samt navnet på antatt anbyder, eller på partene i 

rammeavtalen, 

d)  enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 

gjennomføringen og utviklingen i forhandlingene og 

dialogen med anbyderne. 

3. Oppdragsgivere kan beslutte å holde tilbake visse opp-

lysninger som nevnt i nr. 1 og 2 vedrørende kontrakts-

tildelingen, inngåelsen av rammeavtalen eller adgangen til en 

dynamisk innkjøpsordning, dersom offentliggjøring av slike 

opplysninger ville være til hinder for håndheving av loven eller 

på annen måte være i strid med allmennhetens interesse eller til 

skade for en bestemt offentlig eller privat markedsdeltakers 

rettslige forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 

mellom markedsdeltakere. 

4. Oppdragsgivere som oppretter og driver en kvalifika-

sjonsordning, skal innen en frist på seks måneder underrette 

søkerne om de er kvalifisert. 

Dersom beslutningen vil ta lengre tid enn fire måneder fra 

tidspunktet søknaden ble framlagt, skal oppdragsgiveren innen 

to måneder etter at søknaden ble framlagt, underrette søkeren 

om årsakene som begrunner at det tar lengre tid, og om innen 

hvilken dato søknaden vil bli godkjent eller avslått. 

5. Søkere hvis kvalifikasjon avslås, skal underrettes om 

beslutningen om avslaget og begrunnelsene for beslutningen så 

snart som mulig, og ikke mer enn 15 dager etter beslutningen 

om avslaget. Begrunnelsene skal være basert på kvalifika-

sjonskriteriene nevnt i artikkel 77 nr. 2. 

6. Oppdragsgivere som oppretter og driver en kvalifikasjons-

ordning, kan bringe en markedsdeltakers status som kvalifisert 

til opphør utelukkende av årsaker som er basert på kvalifika-

sjonskriteriene nevnt i artikkel 77 nr. 2. Hensikten om å bringe 

en status som kvalifisert til opphør, skal meddeles markeds-

deltakeren skriftlig minst 15 dager før den datoen kvalifika-

sjonen skal opphøre, sammen med begrunnelsen(e) for dette. 

Av s n i t t  3  

U t v e lg i ng  a v  de l t a ke r e  og  t i l de l i ng  a v  

ko nt r a kt e r  

Artikkel 76 

Allmenne prinsipper 

1. Ved utvelging av deltakere i framgangsmåtene ved til-

deling av kontrakter, gjelder følgende regler: 

a)  oppdragsgivere som har fastsatt regler og kriterier for 

utelukkelse av anbydere eller kandidater i samsvar med 

artikkel 78 nr. 1 eller artikkel 80 nr. 1, skal utelukke 

markedsdeltakere som er identifisert i samsvar med slike 

regler og oppfyller slike kriterier, 

b)  de skal velge ut anbydere og kandidater i samsvar med de 

objektive reglene og kriteriene som er fastsatt i samsvar 

med artikkel 78 og 80, 

c)  i begrensede anbudskonkurranser, framgangsmåter med 

forhandling med utlysing av konkurranse, konkurranse-

dialoger og innovasjonspartnerskap, skal de eventuelt i 

samsvar med artikkel 78 nr. 2 redusere det antall kandidater 

som velges ut i henhold til bokstav a) og b) i dette nummer. 

2. Dersom utlysing av konkurranse skjer ved kunngjøring 

om at det foreligger en kvalifikasjonsordning, skal oppdrags-

giverne med sikte på å velge ut deltakere i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter for de spesifikke kontraktene som det 

utlyses konkurranse for: 

a)  kvalifisere markedsdeltakere i samsvar med artikkel 77, 

b)  anvende de bestemmelsene i nr. 1 som er relevante for 

begrensede anbudskonkurranser eller framgangsmåter med 

forhandling, konkurransedialoger eller innovasjonspartner-

skap, på slike kvalifiserte markedsdeltakere.  
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3. Når oppdragsgivere velger ut deltakere til en begrenset 

anbudskonkurranse eller framgangsmåte med forhandling, en 

konkurransedialog eller et innovasjonspartnerskap, skal de når 

de treffer sin beslutning vedrørende kvalifikasjon eller når 

kriteriene og reglene oppdateres, ikke 

a)  stille administrative, tekniske eller økonomiske krav til 

visse markedsdeltakere som ikke vil bli stilt til andre 

markedsdeltakere, 

b)  kreve prøving eller dokumentasjon som allerede finnes i 

tilgjengelig objektiv dokumentasjon. 

4. Dersom opplysninger eller dokumentasjon som skal inn-

leveres av markedsdeltakere, er eller synes å være ufull-

stendig(e) eller feilaktig(e), eller dersom det mangler dokumen-

ter, kan oppdragsgivere, med mindre annet er fastsatt i nasjonal 

rett som gjennomfører dette direktiv, be de berørte markeds-

deltakerne om å innlevere, supplere, presisere eller fylle ut 

relevante opplysninger eller dokumentasjon innen en hensikts-

messig frist, forutsatt at slike forespørsler gjøres i fullt samsvar 

med prinsippene om likebehandling og innsyn. 

5. Oppdragsgivere skal kontrollere at anbud som er innlevert 

av de utvalgte anbyderne, er i samsvar med reglene og kravene 

som gjelder for anbud, og tildele kontrakten på grunnlag av de 

kriteriene som er fastsatt i artikkel 82 og 84, idet det tas hensyn 

til artikkel 64. 

6. Oppdragsgivere kan beslutte ikke å tildele en kontrakt til 

den anbyderen som gir det beste anbudet, dersom de har 

fastslått at anbudet ikke er i samsvar med de gjeldende 

forpliktelsene nevnt i artikkel 36 nr. 2. 

7.  I åpne anbudskonkurranser kan oppdragsgivere beslutte å 

undersøke anbud før de kontrollerer anbydernes egnethet, 

forutsatt at de relevante bestemmelsene i artikkel 76–84 er 

overholdt, herunder regelen om at kontrakten ikke skal tildeles 

til en anbyder som skulle ha vært utelukket i henhold til artikkel 

80, eller som ikke oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt av 

oppdragsgiveren i samsvar med artikkel 78 nr. 1 og artikkel 80. 

Medlemsstatene kan utelukke bruken av framgangsmåten i 

første ledd for, eller begrense den til, visse typer innkjøp eller 

særlige omstendigheter. 

8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 103 for å endre listen fastsatt i 

vedlegg XIV om nødvendig, for å tilføye nye internasjonale 

avtaler som er ratifisert av alle medlemsstater, eller dersom de 

eksisterende internasjonale avtalene som det vises til, ikke 

lenger er ratifisert av alle medlemsstater eller er endret på andre 

måter, for eksempel med hensyn til virkeområde, innhold eller 

betegnelse. 

U n d er a vs n i t t  1  

K v a l i f i ka s jo n  o g  kv a l i ta t i v  u t v e l g i ng  

Artikkel 77 

Kvalifikasjonsordninger 

1. Oppdragsgivere som ønsker det, kan opprette og drive en 

kvalifikasjonsordning for markedsdeltakere. 

Oppdragsgivere som oppretter og driver en kvalifikasjons-

ordning, skal sikre at markedsdeltakerne til enhver tid kan søke 

om å bli kvalifisert. 

2. Ordningen fastsatt i nr. 1 kan ha flere faser. 

Oppdragsgiverne skal fastsette objektive regler og kriterier for 

utelukkelse og utvelging av markedsdeltakere som søker om å 

bli kvalifisert, og objektive kriterier og regler for drift av 

kvalifikasjonsordningen, herunder for eksempel registrering i 

ordningen, regelmessig oppdatering av eventuelle kvalifi-

kasjoner og ordningens varighet. 

Dersom disse kriteriene og reglene omfatter tekniske spesifi-

kasjoner, får artikkel 60–62 anvendelse. Kriteriene og reglene 

kan oppdateres etter behov. 

3. Kriteriene og reglene nevnt i nr. 2 skal på forespørsel 

gjøres tilgjengelige for markedsdeltakerne. Disse oppdaterte 

kriteriene og reglene skal meddeles berørte markedsdeltakere. 

Dersom en oppdragsgiver anser at kvalifikasjonsordningene til 

visse andre enheter eller organer oppfyller dens krav, skal den 

meddele berørte markedsdeltakere navnene på slike enheter 

eller organer. 

4. Det skal oppbevares en liste over kvalifiserte markeds-

deltakere; listen kan deles inn i kategorier etter den kontrakt-

typen som kvalifikasjonen gjelder for.  
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5. Dersom utlysing av konkurranse skjer ved kunngjøring 

om at det foreligger en kvalifikasjonsordning, skal spesifikke 

bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter eller tjeneste-

kontrakter som er omfattet av kvalifikasjonsordningen, tildeles 

ved begrensede anbudskonkurranser eller framgangsmåter med 

forhandling, der alle anbydere og deltakere velges ut blant de 

kandidatene som allerede er kvalifisert i samsvar med en slik 

ordning. 

6. Eventuelle avgifter som kreves i forbindelse med 

søknader om å bli kvalifiser eller med oppdatering eller 

opprettholdelse av en kvalifikasjon som allerede er oppnådd i 

samsvar med ordningen, skal stå i rimelig forhold til de påløpte 

kostnadene. 

Artikkel 78 

Kriterier for kvalitativ utvelging 

1. Oppdragsgivere kan fastsette objektive regler og kriterier 

for utelukkelse og utvelging av anbydere eller kandidater; disse 

reglene og kriteriene skal være tilgjengelige for berørte 

markedsdeltakere. 

2. Dersom oppdragsgiverne har behov for å sikre en hen-

siktsmessig balanse mellom de særlige kjennetegnene ved fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter og de ressursene som 

kreves for å gjennomføre den, kan de i begrensede anbudskon-

kurranser eller framgangsmåter med forhandling, i kon-

kurransedialoger eller i innovasjonspartnerskap, fastsette 

objektive regler og kriterier som gjenspeiler dette behovet, og 

gjøre oppdragsgiveren i stand til å redusere antall kandidater 

som vil bli innbudt til å innlevere anbud eller til å forhandle. 

Antallet kandidater som velges ut, skal imidlertid stort nok til å 

sikre tilstrekkelig konkurranse. 

Artikkel 79 

Utnyttelse av andre enheters kapasitet 

1. Dersom de objektive reglene og kriteriene for utelukkelse 

og utvelging av markedsdeltakere som søker om å bli kvalifisert 

i en kvalifikasjonsordning, omfatter krav til markedsdeltakerens 

økonomiske og finansielle kapasitet, eller til dens tekniske og 

faglige dyktighet, kan markedsdeltakeren ved behov utnytte 

andre enheters kapasitet, uavhengig av hvordan den rettslig sett 

er tilknyttet disse enhetene. Med hensyn til kriteriene i 

forbindelse med de utdanningsmessige og faglige kvalifika-

sjonene til tjenesteyteren eller entreprenøren eller til foretakets 

administrative ledelse, eller til relevant yrkeserfaring, kan 

imidlertid markedsdeltakere bare utnytte andre enheters 

kapasitet dersom sistnevnte skal utføre de bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene som det kreves slik kapasitet til. 

Dersom en markedsdeltaker ønsker å utnytte andre enheters 

kapasitet, skal den dokumentere overfor oppdragsgiveren at 

disse ressursene vil være tilgjengelige for den i hele kvalifika-

sjonsordningens gyldighetstid, for eksempel ved å framlegge en 

erklæring om dette fra disse enhetene. 

Dersom oppdragsgivere i samsvar med artikkel 80 har vist til 

utelukkelses- eller utvelgingskriteriene fastsatt i direktiv 

2014/24/EU, skal de i samsvar med artikkel 80 nr. 3 i dette 

direktiv kontrollere om de andre enhetene hvis kapasitet mar-

kedsdeltakeren har til hensikt å utnytte, oppfyller de relevante 

utvelgingskriteriene, eller hvorvidt det foreligger utelukkel-

sesgrunner som oppdragsgiverne har vist til, i henhold til 

artikkel 57 i direktiv 2014/24/EU. Oppdragsgiveren skal kreve 

at markedsdeltakeren erstatter en enhet dersom det foreligger 

obligatoriske utelukkelsesgrunner som oppdragsgiveren har vist 

til, for denne enheten. Oppdragsgiveren kan kreve, eller kan 

pålegges av medlemsstaten å kreve at markedsdeltakeren 

erstatter en enhet dersom det foreligger ikke-obligatoriske 

utelukkelsesgrunner som oppdragsgiveren har vist til, for denne 

enheten. 

Dersom en markedsdeltaker utnytter andre enheters kapasitet 

når det gjelder kriterier knyttet til økonomisk og finansiell evne, 

kan oppdragsgiveren kreve at markedsdeltakeren og disse 

enhetene er solidarisk ansvarlige for gjennomføringen av 

kontrakten. 

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som nevnt 

i artikkel 37 nr. 2, utnytte kapasiteten til deltakere i gruppen 

eller til andre enheter. 

2. Dersom de objektive reglene og kriteriene for utelukkelse 

og utvelging av kandidater og anbydere i åpne eller begrensede 

anbudskonkurranser eller i framgangsmåter med forhandling, i 

konkurransedialoger eller i innovasjonspartnerskap, omfatter 

krav til markedsdeltakerens økonomiske og finansielle kapa-

sitet, eller til dens tekniske og faglige dyktighet, kan mar-

kedsdeltakeren ved behov og for en bestemt kontrakt utnytte 

andre enheters kapasitet, uavhengig av hvordan den rettslig sett 

er tilknyttet disse enhetene. Med hensyn til kriteriene i 

forbindelse med de utdanningsmessige og faglige kvalifika-

sjonene til tjenesteyteren eller entreprenøren eller til foretakets 

administrative ledelse, eller til relevant yrkeserfaring, kan 

imidlertid markedsdeltakere bare utnytte andre enheters 

kapasitet dersom sistnevnte skal utføre de bygge- og an-

leggsarbeidene eller tjenestene som det kreves slik kapasitet til. 

Dersom en markedsdeltaker ønsker å utnytte andre enheters 

kapasitet, skal den dokumentere overfor oppdragsgiveren at 

disse ressursene vil være tilgjengelige for den, for eksempel ved 

å levere en erklæring om dette fra disse enhetene.  
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Dersom oppdragsgivere i samsvar med artikkel 80 har vist til 

utelukkelses- eller utvelgingskriteriene fastsatt i direktiv 

2014/24/EU, skal de i samsvar med artikkel 80 nr. 3 i dette 

direktiv kontrollere om de andre enhetene hvis kapasitet 

markedsdeltakeren har til hensikt å utnytte, oppfyller de 

relevante utvelgingskriteriene, eller hvorvidt det foreligger 

utelukkelsesgrunner som oppdragsgiverne har vist til, i henhold 

til artikkel 57 i direktiv 2014/24/EU. Oppdragsgiveren skal 

kreve at markedsdeltakeren erstatter en enhet som ikke 

oppfyller et relevant utvelgingskriterium, eller dersom det 

foreligger obligatoriske utelukkelsesgrunner som oppdrags-

giveren har vist til, for denne enheten. Oppdragsgiveren kan 

kreve, eller kan pålegges av medlemsstaten å kreve at markeds-

deltakeren erstatter en enhet dersom det foreligger ikke-

obligatoriske utelukkelsesgrunner som oppdragsgiveren har vist 

til, for denne enheten. 

Dersom en markedsdeltaker utnytter andre enheters kapasitet 

når det gjelder kriterier knyttet til økonomisk og finansiell evne, 

kan oppdragsgiveren kreve at markedsdeltakeren og disse 

enhetene er solidarisk ansvarlige for gjennomføringen av 

kontrakten. 

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som nevnt 

i artikkel 37, utnytte kapasiteten til deltakere i gruppen eller til 

andre enheter. 

3. Når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, tje-

nestekontrakter og monterings- eller installeringsarbeid i 

forbindelse med en varekontrakt, kan oppdragsgivere kreve at 

visse kritiske oppgaver utføres direkte av anbyderen selv, eller 

dersom anbudet er innlevert av en gruppe markedsdeltakere 

som nevnt i artikkel 37 nr. 2, av en deltaker i den gruppen. 

Artikkel 80 

Bruk av utelukkelsesgrunner og utvelgingskriterier fastsatt 

i direktiv 2014/24/EU 

1. De objektive reglene og kriteriene for utelukkelse og 

utvelging av markedsdeltakere som søker om å bli kvalifisert i 

en kvalifikasjonsordning, og de objektive reglene og kriteriene 

for utelukkelse og utvelging av kandidater i åpne eller begren-

sede anbudskonkurranser, i framgangsmåter med forhandling,  

i konkurransedialoger eller i innovasjonspartnerskap, kan 

omfatte utelukkelsesgrunnene oppført i artikkel 57 i direktiv 

2014/24/EU på de vilkår som er angitt i nevnte direktiv. 

Dersom oppdragsgiveren er en offentlig oppdragsgiver, skal 

disse kriteriene og reglene omfatte utelukkelsesgrunnene opp-

ført i artikkel 57 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/24/EU på de vilkår 

som er angitt i nevnte artikkel. 

Dersom medlemsstatene krever det, skal disse kriteriene og 

reglene dessuten omfatte utelukkelsesgrunnene oppført i 

artikkel 57 nr. 4 i direktiv 2014/24/EU på de vilkår som er 

angitt i nevnte artikkel. 

2. De kriteriene og reglene som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, kan omfatte utvelgingskriteriene angitt i artikkel 58 i 

direktiv 2014/24/EU på de vilkår som er angitt i nevnte 

direktiv, særlig med hensyn til begrensningene i kravene til 

årlig omsetning, som fastsatt i henhold til nr. 3 annet ledd i 

nevnte artikkel. 

3. Ved gjennomføringen av nr. 1 og 2 i denne artikkel får 

artikkel 59–61 i direktiv 2014/24/EU anvendelse. 

Artikkel 81 

Standarder for kvalitetssikring og standarder for 

miljøstyring 

1. Dersom oppdragsgivere krever at det framlegges sertifi-

kater utstedt av uavhengige organer som bekrefter at markeds-

deltakeren overholder visse kvalitetssikringsstandarder, her-

under tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, 

skal de vise til kvalitetssikringssystemer basert på relevante 

serier av europeiske standarder som er sertifisert av akkrediterte 

organer. De skal anerkjenne likeverdige sertifikater fra organer 

etablert i andre medlemsstater. De skal også godta annen 

dokumentasjon på likeverdige kvalitetssikringstiltak dersom 

den berørte markedsdeltakeren ikke hadde mulighet til å 

innhente slike sertifikater innen de relevante fristene av årsaker 

som ikke kan tilskrives nevnte markedsdeltaker, forutsatt at 

markedsdeltakeren dokumenterer at de foreslåtte kvalitetssik-

ringstiltakene er i samsvar med de kvalitetssikringsstandardene 

som kreves. 

2. Dersom oppdragsgivere krever at det framlegges sertifi-

kater utstedt av uavhengige organer som bekrefter at markeds-

deltakeren overholder visse miljøstyringsordninger eller  

-standarder, skal de vise til unionsordningen for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) eller til andre miljøstyringsordninger 

anerkjent i samsvar med artikkel 45 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009, eller andre miljøstyringsstandarder basert på de 

relevante europeiske eller internasjonale standardene fra 

akkrediterte organer. De skal anerkjenne likeverdige sertifikater 

fra organer etablert i andre medlemsstater. 

Dersom en markedsdeltaker påviselig ikke hadde tilgang til 

slike sertifikater, eller ikke hadde noen mulighet til å oppnå 

dem innen de relevante fristene, av årsaker som ikke kan til-

skrives denne markedsdeltakeren, skal oppdragsgiveren også 

godta annen dokumentasjon på miljøstyringstiltak, forutsatt at 

markedsdeltakeren dokumenterer at disse tiltakene er 

likeverdige med dem som kreves i henhold til den gjeldende 

miljøstyringsordningen eller -standarden.  
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3. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre tilgjengelig for 

andre medlemsstater alle opplysninger knyttet til dokumentene 

framlagt som bevis på samsvar med kvalitets- og miljø-

standardene nevnt i nr. 1 og 2. 

U n d er a vs n i t t  2  

K o nt ra kt s t i l de l in g  

Artikkel 82 

Kriterier for kontraktstildeling 

1. Med forbehold for nasjonale lover og forskrifter om pris 

for visse varer eller vederlag for visse tjenester, skal oppdrags-

givere basere tildelingen av kontrakter på det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet. 

2. Det økonomisk mest fordelaktige anbudet fra oppdrags-

giverens synspunkt skal fastslås på grunnlag av pris eller 

kostnad ved hjelp av en kostnadseffektivitetsstrategi, for 

eksempel beregning av livssykluskostnad i samsvar med 

artikkel 83, og kan omfatte beste forhold mellom pris og 

kvalitet, som skal vurderes på grunnlag av kriterier, herunder 

kvalitative, miljømessige og/eller samfunnsmessige aspekter, 

knyttet til gjenstanden for den aktuelle kontrakten. Slike 

kriterier kan for eksempel omfatte: 

a)  kvalitet, herunder teknisk verdi, estetiske og funksjonelle 

egenskaper, tilgjengelighet, universell utforming, sam-

funnsmessige, miljømessige og nyskapende egenskaper 

samt handel og handelsvilkår, 

b)  organiseringen av og kvalifikasjonene og erfaringen til det 

personalet som er utpekt til å gjennomføre kontrakten, 

dersom kvaliteten til det utpekte personalet kan ha en 

vesentlig betydning for nivået på gjennomføringen av 

kontrakten, eller 

c)  ettersalgstjeneste og teknisk bistand, leveringsvilkår som 

leveringsdato, leveringsprosess og leveringsfrist eller frist 

for ferdigstilling, forpliktelser med hensyn til deler og 

forsyningssikkerhet. 

Kostnadselementet kan også være i form av en fast pris eller 

fast kostnad, der markedsdeltakerne utelukkende konkurrerer 

med hensyn til kvalitetskriterier. 

Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere ikke kan bruke 

utelukkende pris eller utelukkende kostnad som eneste til-

delingskriterium eller begrense bruken av dem til visse 

kategorier av oppdragsgivere eller visse typer kontrakter. 

3. Tildelingskriteriene skal anses å være forbundet med den 

offentlige kontraktens gjenstand dersom de er knyttet til de 

bygge- og anleggsarbeidene, varene eller tjenestene som skal 

ytes i henhold til denne kontrakten, med hensyn til alle aspekter 

og på ethvert stadium i deres livssyklus, herunder faktorer som 

inngår i 

a)  den spesifikke prosessen med produksjon av, levering av 

eller handel med disse bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene, eller 

b)  en spesifikk prosess på et annet stadium i deres livssyklus, 

også dersom slike faktorer ikke utgjør noen del av deres materi-

elle innhold. 

4. Tildelingskriteriene bør ikke gi oppdragsgiverne ubegren-

set valgfrihet. De skal sikre mulighet for effektiv konkurranse 

og følges av spesifikasjoner som gjør det mulig å kontrollere 

anbydernes opplysninger på en effektiv måte for å kunne 

vurdere hvor godt anbyderne oppfyller tildelingskriteriene. Ved 

tvil skal oppdragsgiverne effektivt kontrollere nøyaktigheten av 

opplysningene og dokumentasjonen fra anbyderne. 

5. Oppdragsgiveren skal i innkjøpsdokumentene angi den 

relative vekten den tillegger hvert av de kriteriene som er valgt 

for å bestemme det økonomisk mest fordelaktige anbudet, 

unntatt dersom dette bestemmes utelukkende på grunnlag av 

pris. 

Denne vektingen kan uttrykkes i form av et område med en 

hensiktsmessig største tillatte spredning. 

Dersom vekting ikke er mulig av objektive årsaker, skal 

oppdragsgiveren angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det 

viktigste først.  
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Artikkel 83 

Beregning av livssykluskostnader 

1. Beregning av livssykluskostnader skal i den grad det er 

relevant, helt eller delvis dekke alle de følgende kostnadene 

gjennom livssyklusen til et produkt, en tjeneste eller bygge- og 

anleggsarbeider: 

a)  kostnader som bæres av oppdragsgiveren eller andre 

brukere, for eksempel: 

i) kostnader forbundet med anskaffelse, 

ii) brukskostnader, for eksempel forbruk av energi og 

andre ressurser, 

iii) vedlikeholdskostnader, 

iv) kostnader ved kassering, for eksempel kostnader i 

forbindelse med innsamling og resirkulering, 

b)  kostnader tilskrevet ekstern miljøvirkning knyttet til 

produktet, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene i 

deres livssyklus, forutsatt at deres pengeverdi kan bestem-

mes og kontrolleres; slike kostnader kan omfatte kostnaden 

for utslipp av klimagasser og av andre utslipp av 

forurensende stoffer, samt andre kostnader i forbindelse 

med begrensning av klimaendringene. 

2. Dersom oppdragsgivere vurderer kostnadene ved hjelp av 

en metode for beregning av livssykluskostnader, skal de i 

innkjøpsdokumentene angi hvilke opplysninger som skal gis av 

anbyderne, og hvilken metode oppdragsgiveren vil bruke til å 

bestemme livssykluskostnadene på grunnlag av disse opplys-

ningene. 

Metoden som brukes til å vurdere kostnader tilskrevet ekstern 

miljøvirkning, skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  den er basert på objektivt kontrollerbare og ikke-diskrimi-

nerende kriterier. Særlig dersom den ikke er fastsatt for 

gjentatt eller stadig anvendelse, skal den ikke utilbørlig 

favorisere eller forfordele visse markedsdeltakere, 

b)  den er tilgjengelig for alle berørte parter, 

c)  de opplysningene som kreves, kan framskaffes med rimelig 

innsats av normalt aktsomme markedsdeltakere, herunder 

markedsdeltakere fra tredjestater som er parter i GPA eller 

andre internasjonale avtaler som Unionen er bundet av. 

3. Når en felles metode for beregning av livssykluskostnader 

er gjort obligatorisk ved en regelverksakt i Unionen, skal den 

felles metoden anvendes på vurderingen av livssykluskost-

nadene. 

En liste over slike regelverksakter, og om nødvendig de dele-

gerte rettsaktene som utfyller dem, er oppført i vedlegg XV. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 103 når det gjelder oppdatering av 

denne listen, når en oppdatering av listen er nødvendig på grunn 

av vedtakelse av ny lovgivning som gjør en felles metode 

obligatorisk, eller på grunn av oppheving eller endring av eksis-

terende rettsakter. 

Artikkel 84 

Unormalt lave anbud 

1. Oppdragsgivere skal kreve at markedsdeltakere gir en 

forklaring på prisen eller kostnadene som er foreslått i anbudet, 

dersom anbudene virker unormalt lave i forhold til bygge- og 

anleggsarbeidene, varene eller tjenestene. 

2. Forklaringene nevnt i nr. 1 kan særlig gjelde 

a)  besparelser i forbindelse med produksjonsprosessen, 

tjenesteytingen eller byggemetoden, 

b)  de valgte tekniske løsningene eller eventuelle særlig 

gunstige vilkår som anbyderen har til rådighet for å levere 

varene, yte tjenestene eller utføre arbeidet, 

c)  den nyskapende karakteren ved varene, tjenestene eller 

arbeidet som er foreslått av anbyderen, 

d)  oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i artikkel 36 nr. 2, 

e)  oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i artikkel 88, 

f)  anbyderens mulighet til å få statsstøtte. 

3. Oppdragsgiveren skal i samråd med anbyderen vurdere de 

opplysningene som er gitt. Den kan bare avvise anbudet dersom 

den dokumentasjonen som er gitt, ikke på tilfredsstillende måte 

gjør rede for det lave pris- eller kostnadsnivået som er foreslått, 

idet det tas hensyn til elementene nevnt i nr. 2. 

Oppdragsgivere skal avvise anbudet dersom de har fastslått at 

anbudet er unormalt lavt fordi det ikke er i samsvar med de 

gjeldende forpliktelsene nevnt i artikkel 36 nr. 2.  
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4. Dersom en oppdragsgiver fastslår at et anbud er unormalt 

lavt fordi anbyderen har mottatt statsstøtte, kan anbudet bare 

avvises på dette grunnlag alene etter samråd med anbyderen, og 

dersom anbyderen innen en tilstrekkelig frist som oppdrags-

giveren fastsetter, ikke kan godtgjøre at den aktuelle støtten er 

forenlig med det indre marked i henhold til artikkel 107 i 

TEUV. Dersom oppdragsgiveren avviser et anbud under slike 

omstendigheter, skal den underrette Kommisjonen om dette. 

5. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre tilgjengelig for 

andre medlemsstater gjennom forvaltningssamarbeid alle opp-

lysninger den har til rådighet, for eksempel lover, forskrifter, 

allmenngyldige kollektive avtaler eller nasjonale tekniske 

standarder knyttet til bevisene og dokumentene som er framlagt 

i forbindelse med de opplysningene som er angitt i nr. 2. 

Av s n i t t  4  

A nbud  s o m o mf a t t e r  pr o du kt e r  me d  

o ppr i nne l s e  i  t r e d j es t a t er  og  f o r b i nde l se r  me d  

d i s s e  s t at e ne  

Artikkel 85 

Anbud som omfatter produkter med opprinnelse i 

tredjestater 

1. Denne artikkel får anvendelse på anbud som omfatter 

produkter med opprinnelse i tredjestater som Unionen ikke har, 

verken multilateralt eller bilateralt, inngått en avtale med som 

sikrer foretak i Unionen tilsvarende og faktisk adgang til 

markedene i disse tredjestatene. Den berører ikke Unionens 

eller dens medlemsstaters forpliktelser overfor tredjestater. 

2. Ethvert anbud som innleveres i forbindelse med tildeling 

av en varekontrakt, kan avvises dersom andelen av produktene 

som har opprinnelse i tredjestater, som bestemt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(1), 

overstiger 50 % av den samlede verdien av produktene som 

inngår i anbudet. 

I henhold til denne artikkel skal programvare som brukes i 

utstyr i telenettet, anses som produkter. 

3. Med forbehold for annet ledd i dette nummer, skal, 

dersom to eller flere anbud er likeverdige i lys av kriteriene for 

kontraktstildeling definert i artikkel 82, de anbudene som ikke 

kan avvises i henhold til nr. 2 i denne artikkel, foretrekkes. I 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 952/2013 av  

9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT 

L 269 av 10.10.2013, s. 1). 

henhold til denne artikkel skal prisene i disse anbudene anses 

som likeverdige dersom prisforskjellen ikke overstiger 3 %. 

Et anbud skal imidlertid ikke foretrekkes over et annet i 

henhold til første ledd dersom godkjenning av det vil forplikte 

oppdragsgiveren til å anskaffe utstyr som har andre tekniske 

egenskaper enn det eksisterende utstyret, og medfører uforen-

lighet, tekniske problemer i drift og vedlikehold, eller 

uforholdsmessig store kostnader. 

4. I henhold til denne artikkel skal tredjestater som omfattes 

av dette direktiv gjennom en rådsbeslutning i samsvar med 

nr. 1, ikke tas hensyn til ved beregning av andelen nevnt i nr. 2 

av produkter som har opprinnelse i tredjestater. 

5. Innen 31. desember 2015 og deretter hvert år skal 

Kommisjonen framlegge en årlig rapport for Rådet om 

utviklingen i multilaterale eller bilaterale forhandlinger ved-

rørende adgang for foretak i Unionen til markedene i 

tredjestater på de områder som omfattes av dette direktiv, om 

de resultatene som er oppnådd ved slike forhandlinger, og om 

den praktiske gjennomføringen av alle avtalene som er inngått. 

Artikkel 86 

Forbindelser med tredjestater med hensyn til bygge- og 

anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter 

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om ge-

nerelle vanskeligheter, rettslige eller faktiske, som deres foretak 

støter på eller rapporterer i forbindelse med tildeling av 

tjenestekontrakter i tredjestater. 

2. Kommisjonen skal innen 18. april 2019 og deretter med 

jevne mellomrom framlegge en rapport for Rådet om adgang til 

deltakelse i forbindelse med tjenestekontrakter i tredjestater, og 

om utviklingen i forhandlingene med disse statene om dette 

spørsmålet, særlig innenfor rammen av Verdens handels-

organisasjon (WTO). 

3. Kommisjonen skal ved å henvende seg til den berørte 

tredjestaten bestrebe seg på å avhjelpe alle situasjoner der den 

på grunnlag av enten rapportene nevnt i nr. 2 eller andre opp-

lysninger, fastslår at en tredjestat i forbindelse med tildelingen 

av tjenestekontrakter 

a)  ikke gir foretak i Unionen faktisk adgang tilsvarende den 

som Unionen gir foretak fra vedkommende stat,  
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b)  ikke gir foretak i Unionen nasjonal behandling eller samme 

konkurransemuligheter som nasjonale foretak, eller 

c)  gir foretak fra andre tredjestater mer gunstig behandling 

enn foretak i Unionen. 

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om vans-

keligheter, rettslige eller faktiske, som deres foretak støter på, 

og som skyldes manglende overholdelse av de internasjonale 

arbeidsrettslige bestemmelsene oppført i vedlegg XIV, når disse 

foretakene har forsøkt å oppnå kontrakter i tredjestater. 

5. Under de omstendighetene som er nevnt i nr. 3 og 4, kan 

Kommisjonen når som helst foreslå at Rådet skal vedta en 

gjennomføringsrettsakt for i et tidsrom som skal fastsettes i den 

aktuelle gjennomføringsrettsakten, å innstille eller begrense 

tildelingen av tjenestekontrakter til 

a)  foretak som er underlagt lovgivningen i vedkommende 

tredjestat, 

b)  foretak som er tilknyttet foretakene angitt i bokstav a), og 

har sitt forretningskontor i Unionen, men som ikke har 

noen direkte og faktisk forbindelse til økonomien i en 

medlemsstat, 

c)  foretak som innleverer anbud hvis gjenstand er tjenester 

med opprinnelse i vedkommende tredjestat. 

Rådet skal treffe avgjørelse med kvalifisert flertall så snart som 

mulig. 

Kommisjonen kan foreslå slike tiltak på eget initiativ eller på 

anmodning fra en medlemsstat. 

6. Denne artikkel skal ikke berøre Unionens forpliktelser 

overfor tredjestater som følger av internasjonale avtaler om 

offentlige innkjøp, særlig innenfor rammen av WTO. 

KAPITTEL IV 

Gjennomføring av kontrakt 

Artikkel 87 

Vilkår for gjennomføring av kontrakter 

Oppdragsgivere kan fastsette særlige vilkår knyttet til gjennom-

føringen av en kontrakt, forutsatt at de er knyttet til kontraktens 

gjenstand i henhold til artikkel 82 nr. 3 og angitt i utlysingen av 

konkurranse eller i innkjøpsdokumentene. Disse vilkårene kan 

omfatte økonomiske, innovasjonsrelaterte, miljømessige, sam-

funnsmessige og sysselsettingsrelaterte hensyn. 

Artikkel 88 

Underleveranser 

1. Underleverandørens oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i 

artikkel 36 nr. 2 sikres gjennom hensiktsmessige tiltak fra ved-

kommende nasjonale myndigheter innenfor deres ansvars-

områder og oppgaver. 

2. Oppdragsgiveren kan i innkjøpsdokumentene be, eller 

pålegges av en medlemsstat å be, om at anbyderen i sitt anbud 

angir om denne har til hensikt å overdra en del av kontrakten til 

tredjemann og eventuelle underleverandører. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at på anmodning fra 

underleverandøren og dersom kontraktens art tillater det, skal 

oppdragsgiveren overføre skyldige beløp direkte til 

underleverandøren for tjenester, varer eller bygge- og an-

leggsarbeider som er ytt til markedsdeltakeren som kontrakten 

er tildelt til (hovedleverandøren). Slike tiltak kan omfatte 

hensiktsmessige ordninger som gjør det mulig for hoved-

leverandøren å bestride ikke-skyldige beløp. Ordningene for 

denne betalingsmåten skal angis i innkjøpsdokumentene. 

4. Nr. 1–3 berører ikke spørsmålet om hovedleverandørens 

ansvar. 

5. Når det gjelder bygge- og anleggskontrakter og med 

hensyn til tjenester som skal ytes ved et anlegg som er under 

direkte tilsyn av oppdragsgiveren, skal oppdragsgiveren etter 

tildelingen av kontrakten og senest når gjennomføringen av 

kontrakten påbegynnes, kreve at hovedleverandøren angir 

overfor oppdragsgiveren navnet på, kontaktopplysningene til og 

de juridiske representantene for dens underleverandører som 

deltar i slike arbeider eller tjenester, dersom disse opplys-

ningene er kjent på dette tidspunkt. Oppdragsgiveren skal kreve 

at hovedleverandøren underretter oppdragsgiveren om 

eventuelle endringer i disse opplysningene i løpet av kontrakts-

tiden, samt om de nødvendige opplysningene for eventuelle nye 

underleverandører som den senere benytter til slike arbeider 

eller tjenester. 

Uten hensyn til første ledd kan medlemsstatene direkte pålegge 

hovedleverandøren forpliktelsen til å gi de nødvendige opplys-

ningene. 

Dersom det er nødvendig med hensyn til nr. 6 bokstav b) i 

denne artikkel, skal de nødvendige opplysningene ledsages av 

underleverandørens egenerklæringer som nevnt i artikkel 80 

nr. 3. Gjennomføringstiltakene nevnt i nr. 8 i denne artikkel, 

kan fastsette at underleverandører som presenteres etter at 

kontrakten er tildelt, skal framlegge sertifikatene og andre 

underlagsdokumenter i stedet for egenerklæringen.  
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Første ledd får ikke anvendelse på leverandører. 

Oppdragsgivere kan utvide, eller kan pålegges av medlems-

statene å utvide forpliktelsene fastsatt i første ledd til for 

eksempel: 

a)  varekontrakter, andre tjenestekontrakter enn dem som 

gjelder tjenester som skal ytes ved de anleggene som er 

under direkte tilsyn av oppdragsgiveren, eller til leverandø-

rer som deltar i bygge- og anleggskontrakter eller tje-

nestekontrakter, 

b)  underleverandører til hovedleverandørens underleverandø-

rer eller enda lenger ned i underleverandørkjeden. 

6. Med mål om å unngå brudd på forpliktelsene nevnt i 

artikkel 36 nr. 2, kan det treffes hensiktsmessige tiltak, for 

eksempel: 

a)  Dersom nasjonal lovgivning i en medlemsstat fastsetter en 

ordning med solidaransvar mellom underleverandører og 

hovedleverandøren, skal den berørte medlemsstaten sikre at 

de relevante reglene anvendes i samsvar med vilkårene 

angitt i artikkel 36 nr. 2. 

b)  Oppdragsgivere kan i samsvar med artikkel 80 nr. 3 i dette 

direktiv kontrollere eller pålegges av medlemsstater å 

kontrollere hvorvidt det foreligger utelukkelsesgrunner for 

underleverandører i henhold til artikkel 57 i direktiv 

2014/24/EU. I så fall skal den offentlige oppdragsgiveren 

kreve at markedsdeltakeren erstatter en underleverandør 

som kontrollen har vist at det foreligger obligatoriske 

utelukkelsesgrunner for. Den offentlige oppdragsgiveren 

kan kreve, eller kan pålegges av medlemsstaten å kreve at 

markedsdeltakeren erstatter en underleverandør som 

kontrollen har vist at det foreligger ikke-obligatoriske 

utelukkelsesgrunner for. 

7.  Medlemsstatene kan fastsette strengere ansvarsregler i 

henhold til nasjonal rett, eller gå lenger i henhold til nasjonal 

lovgivning om direkte betalinger til underleverandører, for 

eksempel ved å fastsette bestemmelser om direkte betaling til 

underleverandører uten at det skal være nødvendig for dem å 

anmode om slik direkte betaling. 

8.  Medlemsstater som har valgt å fastsette tiltak i henhold til 

nr. 3, 5 eller 6, skal ved lov eller forskrift og idet det tas hensyn 

til unionsretten, angi vilkårene for gjennomføring av disse 

tiltakene. Medlemsstater som gjør dette, kan begrense anven-

delsesområdet for eksempel til visse typer kontrakter, visse 

kategorier av oppdragsgivere eller markedsdeltakere, eller til 

visse beløp. 

Artikkel 89 

Endring av kontrakter i deres løpetid 

1. Kontrakter og rammeavtaler kan endres uten noen ny 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter i samsvar med dette 

direktiv i ethvert av følgende tilfeller: 

a)  dersom endringene, uavhengig av deres pengeverdi, er 

fastsatt i de opprinnelige innkjøpsdokumentene i klare, 

tydelige og utvetydige revisjonsklausuler, som kan omfatte 

klausuler om revisjon av prisene, eller revisjonsmuligheter. 

Slike klausuler skal angi omfanget og arten av mulige 

endringer eller muligheter samt vilkårene som de kan bli 

brukt under. De skal ikke tillate endringer eller muligheter 

som vil endre kontraktens eller rammeavtalens overordnede 

art, 

b)  når det gjelder ytterligere bygge- og anleggsarbeider, 

tjenester eller varer fra den opprinnelige entreprenøren, 

uavhengig av verdi, som har blitt nødvendige og som ikke 

var omfattet av det opprinnelige innkjøpet, dersom en 

endring av entreprenør 

i) ikke kan gjøres av økonomiske eller tekniske årsaker, 

for eksempel krav til utskiftbarhet eller samvirkings-

evne for eksisterende utstyr, programvare, tjenester eller 

installasjoner som er kjøpt innenfor rammen av det 

opprinnelige innkjøpet, og 

ii) ville medføre betydelige ulemper eller en vesentlig 

økning av oppdragsgiverens kostnader, 

c)  dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i) behovet for endringer er forårsaket av omstendigheter 

som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse, 

ii) endringen endrer ikke kontraktens overordnede art, 

d)  dersom en ny entreprenør erstatter den som oppdrags-

giveren opprinnelig hadde tildelt kontrakten til, som følge 

av enten 

i) en utvetydig revisjonsklausul eller revisjonsmulighet i 

samsvar med bokstav a),  
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ii) at en annen markedsdeltaker som oppfyller kriteriene 

for den kvalitative utvelgingen som opprinnelig er 

fastsatt, helt eller delvis trer inn i den opprinnelige 

entreprenørens sted som følge av omstrukturering av 

virksomheten, herunder overtakelse, fusjon, oppkjøp 

eller konkurs, forutsatt at dette ikke medfører andre 

vesentlige endringer av kontrakten og ikke har til 

hensikt å omgå gjennomføringen av dette direktiv, eller 

iii) i tilfelle oppdragsgiveren selv påtar seg hovedleverandø-

rens forpliktelser overfor dens underleverandører, 

dersom denne muligheten er fastsatt i henhold til 

nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 88, 

e)  dersom endringene, uavhengig av verdi, ikke er vesentlige i 

henhold til nr. 4. 

Oppdragsgivere som har endret en kontrakt i de tilfellene som 

er angitt i bokstav b) og c) i dette nummer, skal offentliggjøre 

en kunngjøring om dette i Den europeiske unions tidende. Slik 

kunngjøring skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg XVI 

og skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 71. 

2. Dessuten, og uten at det er nødvendig å kontrollere om 

vilkårene angitt i nr. 4 bokstav a)–d) er oppfylt, kan kontraktene 

likeledes endres uten at det kreves ny framgangsmåte  

ved tildeling av kontrakter i samsvar med dette direktiv, dersom 

verdien av endringene er lavere enn begge de følgende 

verdiene: 

i) terskelverdiene angitt i artikkel 15, og 

ii) 10 % av den opprinnelige kontraktsverdien når det gjelder 

tjeneste- og varekontrakter, og under 15 % av den opp-

rinnelige kontraktsverdien når det gjelder bygge- og an-

leggskontrakter. 

Endringen kan imidlertid ikke endre kontraktens eller ramme-

avtalens overordnede art. Dersom det foretas flere påfølgende 

endringer, skal verdien vurderes på grunnlag av den samlede 

nettoverdien av de påfølgende endringene. 

3. Når det gjelder beregningen av prisen nevnt i nr. 2, skal 

den oppdaterte prisen være referanseverdien dersom kontrakten 

inneholder en indeksklausul. 

4. En endring av en kontrakt eller rammeavtale i dens 

løpetid, skal anses å være vesentlig i henhold til nr. 1 bokstav e) 

dersom den gjør kontraktens eller rammeavtalens karakter 

vesentlig forskjellig fra den som opprinnelig ble inngått. I alle 

tilfeller, og uten at det berører nr. 1 og 2, skal en endring anses 

å være vesentlig dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  endringen innfører vilkår som, dersom de hadde inngått i 

den opprinnelige framgangsmåten ved tildeling av kontrak-

ter, ville ha gjort det mulig å delta for andre kandidater enn 

de som opprinnelig ble utvalgt, ville ha gjort det mulig å 

godta et annet anbud enn det som opprinnelig ble godkjent, 

eller ville ha tiltrukket andre deltakere til framgangsmåten 

ved tildeling av kontrakter, 

b)  endringen endrer den økonomiske balansen i kontrakten 

eller rammeavtalen til entreprenørens fordel på en måte 

som ikke var fastsatt i den opprinnelige kontrakten eller 

rammeavtalen, 

c)  endringen utvider kontraktens eller rammeavtalens omfang 

i betydelig grad, 

d)  dersom en ny entreprenør erstatter den som oppdrags-

giveren opprinnelig hadde tildelt kontrakten til, i andre 

tilfeller enn dem som er fastsatt i nr. 1 bokstav d). 

5. Det skal kreves en ny framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter i samsvar med dette direktiv ved andre endringer av 

bestemmelsene om en bygge- og anleggskontrakt, varekontrakt 

eller tjenestekontrakt eller en rammeavtale i dens løpetid enn 

dem som er fastsatt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 90 

Heving av kontrakter 

Medlemsstatene skal sikre at oppdragsgivere minst under 

følgende omstendigheter og på vilkår bestemt ved gjeldende 

nasjonal rett, har mulighet til å heve en bygge- og anleggs-

kontrakt, varekontrakt eller tjenestekontrakt i dens løpetid, 

dersom 

a)  kontrakten har vært gjenstand for en betydelig endring, som 

ville ha krevd en ny framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter i henhold til artikkel 89, 

b)  entreprenøren, på det tidspunktet kontrakten ble tildelt, var 

i én av situasjonene nevnt i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 

2014/24/EU, og derfor skulle ha vært utelukket fra fram-

gangsmåten ved tildeling av kontrakter i henhold til 

artikkel 80 nr. 1 annet ledd i dette direktiv, 

c)  kontrakten ikke skulle ha vært tildelt entreprenøren i lys av 

en alvorlig overtredelse av forpliktelsene fastsatt i trakta-

tene og dette direktiv, som er fastslått av Den europeiske 

unions domstol innenfor rammen av en framgangsmåte i 

henhold til artikkel 258 i TEUV.  
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AVDELING III 

SÆRLIGE INNKJØPSORDNINGER 

KAPITTEL I 

Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

Artikkel 91 

Tildeling av kontrakter for sosialtjenester og annen særlig 

tjenesteyting 

Kontrakter for sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting 

oppført i vedlegg XVII skal tildeles i samsvar med dette 

kapittel dersom kontraktenes verdi er lik eller større enn terskel-

verdiene angitt i artikkel 15 bokstav c). 

Artikkel 92 

Offentliggjøring av kunngjøringer 

1. Oppdragsgivere som ønsker å tildele en kontrakt for 

tjenestene nevnt i artikkel 91, skal gjøre dette kjent på én av 

følgende måter: 

a)  ved hjelp av kunngjøring av konkurranse, eller 

b)  ved hjelp av en periodisk veiledende kunngjøring, som skal 

offentliggjøres kontinuerlig. Den periodiske veiledende 

kunngjøringen skal spesifikt vise til de typene tjenester som 

vil være gjenstand for kontrakten som skal tildeles. Den 

skal angi at kontraktene vil bli tildelt uten ytterligere 

offentliggjøring, og innby interesserte markedsdeltakere til 

å uttrykke sin interesse skriftlig, eller 

c)  ved hjelp av en kunngjøring om at det foreligger en kvalifi-

kasjonsordning, som skal offentliggjøres kontinuerlig. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse dersom en fram-

gangsmåte med forhandling uten forutgående utlysing av kon-

kurranse kunne ha vært brukt i samsvar med artikkel 50 for 

tildeling av en tjenestekontrakt. 

2. Oppdragsgivere som har tildelt en kontrakt for tjenestene 

nevnt i artikkel 91, skal gjøre resultatene kjent ved hjelp av en 

kunngjøring av kontraktstildeling. De kan imidlertid sende slike 

kunngjøringer samlet for hvert kvartal. I så fall skal de sende de 

samlede kunngjøringene innen 30 dager etter utgangen av hvert 

kvartal. 

3. Kunngjøringene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg XVIII, i henholdsvis 

del A, B, C eller D, i samsvar med standardmodellen for kunn-

gjøringer. Kommisjonen skal fastsette standardskjemaene ved 

hjelp av gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsretts-

aktene skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 105. 

4. Kunngjøringene nevnt i denne artikkel skal offentliggjøres 

i samsvar med artikkel 71. 

Artikkel 93 

Prinsipper for tildeling av kontrakter 

1. Medlemsstatene skal innføre nasjonale regler for tildeling 

av kontrakter som er omfattet av dette kapittel, for å sikre  

at oppdragsgivere overholder prinsippene om innsyn og 

likebehandling av markedsdeltakere. Medlemsstatene står fritt 

til å bestemme hvilke saksbehandlingsregler som får anven-

delse, så lenge slike regler tillater oppdragsgivere å ta hensyn til 

særtrekkene ved de aktuelle tjenestene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at oppdragsgivere har mulighet 

til å ta hensyn til behovet for å sikre tjenestenes kvalitet, 

kontinuitet, adgangsmuligheter, tilgjengelighet og omfang, samt 

at prisene er overkommelige, og de forskjellige kategorier 

brukeres, herunder vanskeligstilte og sårbare gruppers, særlige 

behov, at brukerne får delta og får innflytelse, samt nyskaping. 

Medlemsstatene kan også fastsette at tjenesteyteren skal velges 

på grunnlag av det anbudet som har det beste forholdet mellom 

kvalitet og pris, idet det tas hensyn til kvalitets- og bære-

kraftskriterier for sosialtjenester. 

Artikkel 94 

Reserverte kontrakter for visse tjenester 

1. Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere som er 

offentlige oppdragsgivere, kan gi en organisasjon retten til å 

delta i framgangsmåter ved tildeling av offentlige kontrakter 

som utelukkende gjelder de helse-, sosial- og kulturtjenestene 

som er nevnt i artikkel 91, som er omfattet av CPV-kodene 

75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-

4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 

80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, fra 

85000000-9 til 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 

98133000-4 og 98133110-8. 

2. En organisasjon som er nevnt i nr. 1, skal oppfylle alle 

følgende vilkår: 

a)  dens mål er å ivareta en oppgave innenfor offentlig 

tjenesteyting som er knyttet til yting av tjenestene nevnt i 

nr. 1, 

b)  overskudd reinvesteres med sikte på å nå organisasjonens 

mål. Dersom overskudd utdeles eller omfordeles, bør dette 

skje på grunnlag av deltakelse,  
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c)  ledelses- eller eierskapsstrukturen i den organisasjonen som 

gjennomfører kontrakten, er basert på prinsippene for 

arbeidstakeres eierskap eller medbestemmelse, eller krever 

aktiv deltakelse av arbeidstakere, brukere eller berørte 

parter, og 

d)  organisasjonen er ikke tildelt noen kontrakt for de aktuelle 

tjenestene av den berørte oppdragsgiveren i henhold til 

denne artikkel i løpet av de siste tre årene. 

3. Kontraktens varighet skal være høyst tre år. 

4. I utlysingen av konkurranse skal det vises til denne 

artikkel. 

5. Uten hensyn til artikkel 108 skal Kommisjonen vurdere 

virkningene av denne artikkel og framlegge en rapport om 

gjennomføringen for Europaparlamentet og Rådet innen 

18. april 2019. 

KAPITTEL II 

Regler for prosjektkonkurranser 

Artikkel 95 

Virkeområde 

1. Dette kapittel får anvendelse på prosjektkonkurranser som 

organiseres som en del av en framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter for en tjenestekontrakt, forutsatt at kontraktens 

anslåtte verdi, uten mva, herunder mulige premier eller 

betalinger til deltakere, er lik eller større enn beløpet angitt i 

artikkel 15 bokstav a). 

2. Dette kapittel får anvendelse på alle prosjektkonkurranser 

der den samlede verdien av konkurransens premier og 

betalinger til deltakere, herunder den anslåtte verdien, uten 

mva, av tjenestekontrakten som senere vil kunne tildeles i 

henhold til artikkel 50 bokstav j), dersom oppdragsgiveren ikke 

utelukker en slik tildeling i kunngjøringen av konkurransen, er 

lik eller større enn beløpet angitt i artikkel 15 bokstav a). 

Artikkel 96 

Kunngjøringer 

1. Oppdragsgivere som har til hensikt å organisere en 

prosjektkonkurranse, skal utlyse konkurransen i form av en 

kunngjøring av konkurranse. 

Dersom de har til hensikt deretter å tildele en tjenestekontrakt i 

henhold til artikkel 50 bokstav j), skal dette angis i 

kunngjøringen av prosjektkonkurransen. 

Oppdragsgivere som har avholdt en prosjektkonkurranse, skal 

bekjentgjøre resultatene i form av en kunngjøring. 

2. Utlysingen av konkurranse skal inneholde opplysningene 

angitt i vedlegg XIX, og kunngjøringen av resultatene av en 

prosjektkonkurranse skal inneholde opplysningene angitt i 

vedlegg XX i form av standardskjemaer. Kommisjonen skal 

fastsette disse standardskjemaene ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 105. 

Kunngjøringen av resultatene av en prosjektkonkurranse skal 

oversendes Kontoret for Den europeiske unions offisielle 

publikasjoner innen 30 dager etter at prosjektkonkurransen ble 

avsluttet. 

Dersom opplysninger om resultatet av konkurransen ville være 

til hinder for håndheving av loven, i strid med allmennhetens 

interesse, til skade for bestemte offentlige eller private mar-

kedsdeltakeres rettslige forretningsinteresser eller hindre rett-

ferdig konkurranse mellom markedsdeltakere, trenger slike 

opplysninger ikke å offentliggjøres. 

3. Artikkel 71 nr. 2–6 får også anvendelse på kunngjøringer i 

forbindelse med prosjektkonkurranser. 

Artikkel 97 

Regler for organisering av prosjektkonkurranser og 

utvelging av deltakere og jury 

1. Når oppdragsgivere organiserer prosjektkonkurranser, 

skal de anvende framgangsmåtene som er tilpasset til be-

stemmelsene i avdeling I og dette kapittel. 

2. Adgangen til å delta i prosjektkonkurranser skal ikke 

begrenses 

a)  med henvisning til en medlemsstats territorium eller en del 

av dette, 

b)  med den begrunnelsen at deltakerne i henhold til lovgiv-

ningen i den medlemsstaten der konkurransen arrangeres, 

skal være enten fysiske eller juridiske personer. 

3. Ved prosjektkonkurranser med et begrenset antall delta-

kere skal oppdragsgiverne fastsette klare og ikke-diskrimi-

nerende utvelgingskriterier. Under enhver omstendighet skal 

antallet kandidater som innbys til å delta, være tilstrekkelig til å 

sikre reell konkurranse. 

4. Juryen skal utelukkende bestå av fysiske personer som er 

uavhengige av deltakerne i prosjektkonkurransen. Dersom en 

bestemt faglig kvalifikasjon kreves av deltakere i en kon-

kurranse, skal minst en tredel av jurymedlemmene ha denne 

kvalifikasjonen eller en tilsvarende kvalifikasjon.  
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Artikkel 98 

Juryens avgjørelser 

1. Juryen skal være uavhengig i sine avgjørelser eller 

uttalelser. 

2. Juryen skal undersøke planer og prosjekter som framleg-

ges anonymt av kandidatene, og utelukkende på grunnlag av 

kriteriene angitt i konkurransekunngjøringen. 

3. Juryen skal føre opp sin rangering av prosjektene i en 

rapport, undertegnet av jurymedlemmene, ut fra hvert enkelt 

prosjekts kvaliteter, sammen med merknader og eventuelle 

punkter som bør klarlegges. 

4. Anonymiteten skal ivaretas fram til juryen har avgitt sin 

uttalelse eller truffet sin avgjørelse. 

5. Kandidatene kan om nødvendig innbys til å svare på 

spørsmål som juryen har anført i protokollen, for å klarlegge 

eventuelle aspekter ved prosjektene. 

6. Det skal føres fullstendig protokoll over dialogen mellom 

jurymedlemmene og kandidatene. 

AVDELING IV 

STYRINGSPRINSIPPER 

Artikkel 99 

Håndheving 

1. For på en effektiv måte å sikre korrekt og effektiv 

gjennomføring av dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at 

minst de oppgavene som er angitt i denne artikkel, utføres av 

én/ett eller flere myndigheter, organer eller strukturer. De skal 

angi overfor Kommisjonen alle myndigheter eller strukturer 

som har kompetanse til å utføre disse oppgavene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det føres tilsyn med 

anvendelsen av reglene for offentlige innkjøp. 

Dersom tilsynsmyndighetene eller -strukturene på eget initiativ 

eller ved mottak av opplysninger identifiserer bestemte over-

tredelser eller systemproblemer, skal de gis myndighet til å 

melde fra om disse problemene til nasjonale revisjons-

myndigheter, domstoler eller andre egnede myndigheter eller 

strukturer, for eksempel ombudsmannen, nasjonale parlamenter 

eller deres komiteer. 

3. Resultatene fra tilsynsvirksomheten i henhold til nr. 2 skal 

gjøres tilgjengelig for offentligheten ved hjelp av egnede 

informasjonsmidler. Disse resultatene skal også gjøres til-

gjengelig for Kommisjonen. De kan for eksempel inngå i 

tilsynsrapportene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

Innen 18. april 2017 og deretter hvert tredje år skal medlems-

statene oversende Kommisjonen en tilsynsrapport som even-

tuelt omfatter opplysninger om de hyppigst forekommende 

kildene til feilanvendelse eller rettslig usikkerhet, herunder 

mulige strukturelle eller tilbakevendende problemer i anvendel-

sen av reglene, om nivået på små og mellomstore bedrifters 

deltakelse i offentlige innkjøp, og om forebygging, påvisning 

og hensiktsmessig rapportering av tilfeller av bedrageri, 

korrupsjon, interessekonflikter og andre alvorlige uregelmes-

sigheter i forbindelse med innkjøp. 

Kommisjonen kan høyst hvert tredje år be medlemsstatene om å 

gi opplysninger om den praktiske gjennomføringen av nasjonal 

strategisk innkjøpspolitikk. 

Med hensyn til dette nummer menes med «små og mellomstore 

bedrifter» det samme som definert i kommisjonsrekommanda-

sjon 2003/361/EF(1). 

På grunnlag av de opplysningene som mottas i henhold til dette 

nummer, skal Kommisjonen regelmessig utstede en rapport om 

gjennomføringen av og beste praksis for nasjonal innkjøps-

politikk i det indre marked. 

4. Medlemsstatene skal sikre at 

a)  informasjon og veiledning om fortolkning og anvendelse av 

unionsretten for offentlige innkjøp er tilgjengelig ved-

erlagsfritt for å hjelpe offentlige oppdragsgivere og mar-

kedsdeltakere, særlig små og mellomstore bedrifter, til å 

anvende unionsreglene for offentlige innkjøp korrekt, og 

b)  at offentlige oppdragsgivere har adgang til støtte med 

hensyn til planlegging og gjennomføring av framgangsmå-

ter ved tildeling av kontrakter. 

5. Medlemsstatene skal, med forbehold for de allmenne 

framgangsmåtene og arbeidsmetodene som Kommisjonen har 

innført for sin kommunikasjon og kontakt med medlemsstatene, 

utpeke et kontaktpunkt for samarbeidet med Kommisjonen med 

hensyn til anvendelsen av regelverket for offentlige innkjøp.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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6. Offentlige oppdragsgivere skal, minst i kontraktens 

løpetid, oppbevare kopier av alle inngåtte kontrakter som har en 

verdi på minst 

a) 1 000 000 euro når det gjelder varekontrakter eller tje-

nestekontrakter, 

b) 10 000 000 euro når det gjelder bygge- og anleggs-

kontrakter. 

Offentlige oppdragsgivere skal gi tilgang til disse kontraktene; 

tilgang til bestemte dokumenter eller bestemte opplysninger kan 

imidlertid avslås i den grad og på de vilkår som er fastsatt i 

gjeldende unionsregler eller nasjonale regler for tilgang til 

dokumenter og personvern. 

Artikkel 100 

Individuelle rapporter om framgangsmåter ved tildeling av 

kontrakter 

1. Oppdragsgivere skal oppbevare hensiktsmessige opplys-

ninger om hver kontrakt eller rammeavtale som omfattes av 

dette direktiv, og om hver gang det opprettes en dynamisk 

innkjøpsordning. Disse opplysningene skal være tilstrekkelige 

til at de på et senere tidspunkt kan begrunne beslutninger som 

treffes i forbindelse med 

a)  kvalifikasjon og utvelging av markedsdeltakere og tildeling 

av kontrakter, 

b)  bruk av framgangsmåter uten forutgående utlysing av 

konkurranse i samsvar med artikkel 50, 

c)  manglende anvendelse av avdeling II kapittel II–IV i 

henhold til unntakene fastsatt i avdeling I kapittel II og III, 

d)  dersom det er nødvendig, grunnene til at det er brukt andre 

kommunikasjonsmidler enn elektroniske kommunikasjons-

midler til elektronisk innlevering. 

I den grad kunngjøringen av kontraktstildeling som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 70 eller artikkel 92 nr. 2, 

inneholder opplysninger som kreves i dette nummer, kan 

oppdragsgivere vise til den kunngjøringen. 

2. Oppdragsgivere skal dokumentere utviklingen i alle 

framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, uavhengig av om 

framgangsmåtene gjennomføres med elektroniske midler eller 

ikke. For dette formål skal de sikre at de oppbevarer til-

strekkelig dokumentasjon til å kunne begrunne beslutninger 

som treffes i alle stadier av framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter, for eksempel dokumentasjon om kommunikasjon 

med markedsdeltakere og interne drøftinger, utarbeiding av 

innkjøpsdokumentene, eventuelle dialoger eller forhandlinger, 

utvelging og tildeling av kontrakten. Dokumentasjonen skal 

oppbevares i minst tre år fra den datoen da kontrakten ble 

tildelt. 

3. Opplysningene eller dokumentasjonen, eller de viktigste 

elementene i den, skal oversendes Kommisjonen eller de 

nasjonale myndighetene, organene eller strukturene som er 

nevnt i artikkel 99, dersom de ber om det. 

Artikkel 101 

Nasjonale rapporter og statistiske opplysninger 

1. Kommisjonen skal vurdere kvaliteten på og fullstendighe-

ten av opplysningene som kan hentes fra kunngjøringene nevnt 

i artikkel 67–71, 92 og 96, som offentliggjøres i samsvar med 

vedlegg IX. 

Dersom kvaliteten på og fullstendigheten av opplysningene 

nevnt i første ledd i dette nummer ikke er i samsvar med for-

pliktelsene angitt i artikkel 67 nr. 1, artikkel 68 nr. 1, 

artikkel 69, artikkel 70 nr. 1, artikkel 92 nr. 3 og artikkel 96 

nr. 2, skal Kommisjonen be om utfyllende opplysninger fra den 

berørte medlemsstaten. Innen en rimelig frist skal den berørte 

medlemsstaten framlegge de manglende statistiske opplys-

ningene som Kommisjonen ber om. 

2. Innen 18. april 2017 og deretter hvert tredje år skal med-

lemsstatene oversende Kommisjonen en statistisk rapport om 

innkjøp som ville ha vært omfattet av dette direktiv dersom dets 

verdi hadde oversteget de relevante terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 15, med angivelse av et anslag av den samlede verdien 

av slike innkjøp i det berørte tidsrommet. Dette anslaget kan 

særlig være basert på de dataene som er tilgjengelige i henhold 

til nasjonale krav til offentliggjøring, eller på stikkprøvebaserte 

anslag. 

Denne rapporten kan inngå i rapporten nevnt i artikkel 99 nr. 3. 

Artikkel 102 

Forvaltningssamarbeid 

1. Medlemsstatene skal gi hverandre gjensidig bistand og 

skal treffe tiltak for å kunne samarbeide effektivt for å sikre 

utveksling av opplysninger om spørsmål nevnt i artikkel 62, 81 

og 84. De skal sikre at de opplysningene som utveksles, 

behandles fortrolig.  
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2. Vedkommende myndigheter i alle berørte medlemsstater 

skal utveksle opplysninger i samsvar med personvernreglene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2). 

3. For å prøve om det er hensiktsmessig å bruke informa-

sjonssystemet for det indre marked (IMI), som ble opprettet ved 

forordning (EU) nr. 1024/2012 med sikte på utveksling av 

opplysninger omfattet av dette direktiv, skal det innledes et 

forsøksprosjekt innen 18. april 2015. 

AVDELING V 

DELEGERT MYNDIGHET, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 103 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 4, 17, 40, 41, 76 og 83 skal gis Kommisjonen på 

ubestemt tid fra 17. april 2014. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4, 17, 40, 41, 

76 og 83 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4, 17, 40, 

41, 76 og 83 trer 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, 

  

(1) 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). 

(2) 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). 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 104 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen til 

Europaparlamentet og til Rådet om en delegert rettsakt skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 103 

nr. 5. I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten 

umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt 

sin beslutning om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 105 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 

offentlige innkjøp nedsatt ved rådsbeslutning 71/306/EØF(3). 

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. 

Artikkel 106 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning og 

overgangsbestemmelser 

1. Medlemsstatene skal innen 18. april 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.  

  

(3) Rådsbeslutning 71/306/EØF av 26. juli 1971 om nedsettelse av en 

komité for offentlige bygge- og anleggskontrakter (EFT L 185 av 

16.8.1971, s. 15). 
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2. Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 40 nr. 1 til 18. oktober 2018, 

unntatt dersom bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler 

er obligatorisk i samsvar med artikkel 52, 53 eller 54, 

artikkel 55 nr. 3, artikkel 71 nr. 2 eller artikkel 73. 

Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

utsette anvendelsen av artikkel 40 nr. 1 til 18. april 2017 når det 

gjelder innkjøpssentraler i henhold til artikkel 55 nr. 3. 

Dersom en medlemsstat velger å utsette anvendelsen av 

artikkel 40 nr. 1, skal vedkommende medlemsstat fastsette at 

oppdragsgivere kan velge mellom følgende kommunika-

sjonsmidler ved all kommunikasjon og informasjonsutveksling: 

a)  elektroniske midler i samsvar med artikkel 40, 

b)  post eller annen egnet forsendelsesform, 

c)  telefaks, 

d)  en kombinasjon av disse midlene. 

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. Nærmere regler 

for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 107 

Oppheving 

Direktiv 2004/17/EF oppheves med virkning fra 18. april 2016. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XXI. 

Artikkel 108 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå hvilke økonomiske virkninger 

anvendelsen av terskelverdiene angitt i artikkel 15, har på det 

indre marked, særlig når det gjelder faktorer som kontrakts-

tildeling over landegrensene og transaksjonskostnader, og 

framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2019. 

Der det er mulig og hensiktsmessig, skal Kommisjonen vurdere 

å foreslå en økning av de terskelbeløpene som får anvendelse i 

henhold til GPA, i neste forhandlingsrunde. Dersom terskel-

beløpene som får anvendelse i henhold til GPA, endres, skal 

rapporten, der det er relevant, følges opp av et forslag til 

regelverk som endrer terskelverdiene angitt i dette direktiv. 

Artikkel 109 

Ikrafttredelse 

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

i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 110 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 94 av 28.3.2014, s. 332–374.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2170 

av 24. november 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU 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 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 6, 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 2014/24/EU 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 de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/24/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. Direktiv 2014/24/EU bør derfor endres. 

4) Ettersom beregningen av de reviderte terskelverdiene skal foretas på grunnlag av en gjennomsnittlig verdi av euroen for 

en bestemt periode som avsluttes 31. august, og ettersom de reviderte terskelverdiene skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende i begynnelsen av november, bør denne forordning vedtas etter framgangsmåten for 

behandling av hastesaker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2014/24/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «134 000 euro» med «135 000 euro». 

c)  I bokstav c) erstattes beløpet «207 000 euro» med «209 000 euro». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 62. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(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/84/57 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/727 

 

2)  I artikkel 13 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 «20 7000 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, 24. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2171 

av 24. november 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU 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 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(1), 

særlig artikkel 17, 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 2014/25/EU 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 de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/25/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. Direktiv 2014/25/EU bør derfor endres. 

4) Ettersom beregningen av de reviderte terskelverdiene skal foretas på grunnlag av en gjennomsnittlig verdi av euroen for 

en bestemt periode som avsluttes 31. august, og ettersom de reviderte terskelverdiene skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende i begynnelsen av november, bør denne forordning vedtas etter framgangsmåten for 

behandling av hastesaker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 15 i direktiv 2014/25/EU 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». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 62. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

(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/84/58 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/729 

 

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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2172 

av 24. november 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU 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 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-

kontrakter(1), særlig artikkel 9, 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 2014/23/EU er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og 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 de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/23/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. Direktiv 2014/23/EU bør derfor endres. 

4) Ettersom beregningen av de reviderte terskelverdiene skal foretas på grunnlag av en gjennomsnittlig verdi av euroen for 

en bestemt periode som avsluttes 31. august, og ettersom de reviderte terskelverdiene skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende i begynnelsen av november, bør denne forordning vedtas etter framgangsmåten for 

behandling av hastesaker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2014/23/EU erstattes beløpet «5 186 000 euro» med «5 225 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 62. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, 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/84/59 
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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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1986 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig 

innkjøp og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring 

av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig artikkel 3a, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av lover og forskrifter om anvendelsen av 

fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2), 

særlig artikkel 3a, 

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 tje-

nestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig artikkel 32 

nr. 1, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 64, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-

kontrakter(4), særlig artikkel 33 nr. 1 og 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlig innkjøp og om oppheving 

av direktiv 2004/18/EF(5), særlig artikkel 51 nr. 1 og 2, artikkel 75 nr. 3 og artikkel 79 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(6), 

særlig artikkel 71 nr. 1 og 2, artikkel 92 nr. 3 og artikkel 96 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 89/665/EØF og direktiv 2014/24/EF kreves det at innkjøp av varer, bygge- og anleggsarbeid og tjenesteyting 

ved offentlig kontrakt kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som 

er angitt i nevnte direktiver.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 64. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. 

(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(5) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(6) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

2018/EØS/84/60 
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2) I direktiv 92/13/EØF og direktiv 2014/25/EF kreves det at innkjøp av bygge- og anleggsarbeid, varer og tjenester ved 

kontrakt innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er angitt i nevnte direktiver. 

3) I direktiv 2009/81/EF kreves det at visse innkjøp av bygge- og anleggsarbeid, varer og tjenester ved kontrakt på 

forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysnin-

gene som er angitt i nevnte direktiver. 

4) I direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og direktiv 2014/23/EU kreves det at bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er 

angitt i nevnte direktiver. 

5) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011(1) fastsettes de standardskjemaene som er angitt i 

direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF, 2009/81/EF, 89/665/EØF og 92/13/EØF. 

6) For å etterkomme direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU og sikre full virkning av direktiv 89/665/EØF og 

92/13/EØF er det nødvendig å tilpasse standardskjemaene som er vedlagt gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 

og tilføye nye standardskjemaer. Gitt antallet tilpasninger og omfanget av disse bør gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 842/2011 oppheves. 

7) Dersom en medlemsstat gjennomfører direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU eller 2014/25/EU eller endringer av direktiv 

89/665/EØF eller 92/13/EØF innen utløpet av fristen 18. april 2016, bør imidlertid dens offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere heretter bare bruke standardskjemaene fastsatt ved denne gjennomføringsforordning, ettersom bare disse 

er utformet for å oppfylle de rettslige kravene i de nye eller endrede direktivene. 

8) Direktiv 2009/81/EF er ikke endret; følgelig er standardskjemaene i nevnte direktiv heller ikke endret. De bør derfor 

fortsatt brukes fram til gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 oppheves. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige innkjøp. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Når offentlige oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 48, 49, 50, 72, 75 og 79 i direktiv 

2014/24/EU i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg I, II, III og VIII–XI, XVII og 

XVIII til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 67–70, 89, 92 og 96 i direktiv 2014/25/EU i Den 

europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg IV–IX, XVII og XIX til denne forordning.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring 

av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005 (EUT L 222 av 27.8.2011, s. 1). 
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Artikkel 3 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 30, 52 og artikkel 

60 nr. 4 annet strekpunkt i direktiv 2009/81/EF i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i 

vedlegg XIII–XVI til denne forordning. 

Artikkel 4 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 31, 32 og 43 i 

direktiv 2014/23/EU i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XI, XVI, XX, XXI 

og XXII til denne forordning. 

Artikkel 5 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet 

strekpunkt i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i 

vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 6 

Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal sende skjemaene med elektroniske midler til Kontoret for Den europeiske 

unions offisielle publikasjoner, ved bruk av nettapplikasjonen eNotices eller eSender-systemet TED. 

Artikkel 7 

Følgende standardskjemaer er fastsatt: 

Liste over standardskjemaer 

Standardskjema 1: «Veiledende kunngjøring»: Vedlegg I 

Standardskjema 2: «Kunngjøring av konkurranse»: Vedlegg II 

Standardskjema 3: «Kunngjøring av kontraktstildeling»: Vedlegg III 

Standardskjema 4: «Periodisk veiledende kunngjøring – Forsyningssektoren»: Vedlegg IV 

Standardskjema 5: «Kunngjøring av konkurranse – Forsyningssektoren»: Vedlegg V 

Standardskjema 6: «Kunngjøring av kontraktstildeling – Forsyningssektoren»: Vedlegg VI 

Standardskjema 7: «Kvalifikasjonsordning – Forsyningssektoren»: Vedlegg VII 

Standardskjema 8: «Kunngjøring i en kjøperprofil»: Vedlegg VIII 

Standardskjema 12: «Kunngjøring av prosjektkonkurranse»: Vedlegg IX 

Standardskjema 13: «Resultater av prosjektkonkurranse»: Vedlegg X 

Standardskjema 14: «Rettelse»: Vedlegg XI 

Standardskjema 15: «Frivillig intensjonskunngjøring»: Vedlegg XII 

Standardskjema 16: «Veiledende kunngjøring – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XIII 

Standardskjema 17: «Kunngjøring av konkurranse – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XIV  
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Standardskjema 18: «Kunngjøring av kontraktstildeling – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XV 

Standardskjema 19: «Kunngjøring om underleverandørkontrakt – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XVI 

Standardskjema 20: «Kunngjøring av endring»: Vedlegg XVII 

Standardskjema 21: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Offentlige kontrakter»: Vedlegg XVIII 

Standardskjema 22: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Forsyningssektoren»: Vedlegg XIX 

Standardskjema 23: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Konsesjoner»: Vedlegg XX 

Standardskjema 24: «Konsesjonskunngjøring»: Vedlegg XXI 

Standardskjema 25: «Kunngjøring av konsesjonstildeling»: Vedlegg XXII 

Artikkel 8 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 oppheves med virkning fra 18. april 2016. 

Artikkel 9 

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

Artikkel 3 får anvendelse fra 18. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2015, s. 5–146.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2119 

av 20. november 2015 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av trebaserte plater, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2015) 8062](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i 

direktiv 2010/75/EU om industriutslipp(2) opprettet Kommisjonen et forum bestående av representanter fra medlems-

statene, berørte industrier og ikke-statlige miljøvernorganisasjoner. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU innhentet Kommisjonen 24. september 2014 forumets uttalelse 

om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om produksjon av trebaserte plater og offentliggjorde uttalelsen. 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutning er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument 

og inneholder konklusjonene om de beste tilgjengelige teknikkene, en beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere 

om de kan brukes, utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene, tilknyttet overvåking, tilknyttede 

forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak for å begrense forurensning på produksjonsstedet. 

4) BAT-konklusjonene legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg som omfattes av kapittel II i 

direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier som sikrer at utslippene under 

normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene knyttet til de beste tilgjengelige teknikkene som fastsatt i BAT-

konklusjonene. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De BAT-konklusjonene for produksjon av trebaserte plater som er angitt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, 

s. 66. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 
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VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder virksomhetsformene angitt i nr. 6.1 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, dvs. 

— framstilling i industrianlegg av en eller flere av følgende trebaserte plater: OSB-plater, sponplater eller fiberplater, med en 

produksjonskapasitet på over 600 m3 per dag. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende: 

— framstilling av trebaserte plater, 

— forbrenningsanlegg (herunder motorer) på produksjonsstedet som genererer varme gasser til direkte oppvarmede tørkere, 

— framstilling av harpiksimpregnert papir. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende virksomhetsformer og prosesser: 

— forbrenningsanlegg (herunder motorer) på produksjonsstedet som ikke genererer varme gasser til direkte oppvarmede 

tørkere, 

— laminering, lakkering eller maling av ubehandlede plater. 
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Andre referansedokumenter som er relevante for de virksomhetsformene som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er 

følgende: 

Referansedokument Emne 

Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes 

av industriutslippsdirektivet (ROM) 
Overvåking av utslipp til luft og vann 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenningsteknikker 

Avfallsforbrenning (WI) Avfallsforbrenning 

Energieffektivitet (ENE) Energieffektivitet 

Avfallsbehandling (WT) Avfallsbehandling 

Utslipp fra lagring (EFS) Lagring og håndtering av materialer 

Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM) 
Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier for ulike 

teknikker 

Organiske kjemikalier i storskalaproduksjon (LVOC) 
Produksjon av melamin, ureaformaldehydharpikser og 

metylendifenyldiisocyanat 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

UTSLIPPSNIVÅER KNYTTET TIL BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKK (BAT-AEL-VERDIER) FOR UTSLIPP TIL LUFT 

Med mindre annet er angitt, angir BAT-AEL-verdiene for utslipp til luft i disse konklusjonene konsentrasjoner uttrykt som 

massen av utsluppet stoff per volum av avgass under standardforhold (273,15 K, 101,3 kPa) og på tørrstoffbasis, uttrykt i 

mg/Nm3. 

Referansenivåene for oksygen er som følger: 

Utslippskilde Referansenivå for oksygen 

Direkte oppvarmede tørkere for sponplater eller OSB-plater, 

alene eller i kombinasjon med pressen 
18 volumprosent oksygen 

Alle andre kilder Ingen korreksjon for oksygen 

Følgende formel brukes for å beregne utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen: 

 

der ER (mg/Nm3) = utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen 

OR (vol-%) = referansenivå for oksygen 

EM (mg/Nm3) = målt utslippskonsentrasjon 

OM (vol-%) = målt oksygennivå 
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BAT-AEL-verdiene for utslipp til luft angir gjennomsnittet for prøvetakingsperioden, dvs. følgende: 

Gjennomsnittsverdi av tre målinger etter hverandre på minst 30 minutter hver(1) 

(1) Dersom en måling på 30 minutter er uegnet pga. begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det for enhver 

parameter brukes en mer egnet måleperiode. 

UTSLIPPSNIVÅER KNYTTET TIL BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKK (BAT-AEL-VERDIER) FOR UTSLIPP TIL VANN 

BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann i disse BAT-konklusjonene angir konsentrasjonsverdiene (massen av utslupne stoffer 

per volum vann), uttrykt i mg/l. 

Disse BAT-AEL-verdiene angir gjennomsnittet for prøver som er tatt i løpet av ett år, dvs. det gjennomstrømningsveide 

gjennomsnittet av alle 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver tatt i løpet av ett år med den laveste frekvensen 

som er fastsatt for den relevante parameteren, og under normale driftsforhold. 

Følgende formel brukes for å beregne det gjennomstrømningsveide gjennomsnittet av alle 24-timers gjennomstrømnings-

proporsjonale samleprøver: 

 

der cw = gjennomstrømningsveid gjennomsnittlig konsentrasjon av parameteren 

n = antall målinger 

ci = gjennomsnittlig konsentrasjon av parameteren i den i-ende perioden 

qi = gjennomsnittlig gjennomstrømning i den i-ende perioden 

Tidsproporsjonal prøvetaking kan brukes dersom det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Alle BAT-AEL-verdier for utslipp til vann gjelder på det punktet der utslippene forlater anlegget. 

DEFINISJONER OG AKRONYMER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Term Definisjon 

COD 
Kjemisk oksygenforbruk, dvs. den mengden oksygen som kreves til fullstendig oksidasjon av det 

organiske stoffet til karbondioksid (vanligvis ved analyse gjennom oksidasjon med dikromat). 

Kontinuerlig måling 
Kontinuerlig bestemmelse av en målestørrelse ved bruk av et permanent installert automatisert 

målesystem (AMS) eller et system for kontinuerlig utslippsovervåking (CEM). 

Kontinuerlig presse En presse som presser plater av en kontinuerlig matte. 

Diffuse utslipp Utslipp som ikke kanaliseres gjennom særlige utslippspunkter, f.eks. skorsteiner. 

Direkte oppvarmet tørker 
En tørker der varme gasser fra et forbrenningsanlegg eller en annen kilde er i direkte kontakt med 

de partiklene, sponene eller fibrene som skal tørkes. Tørkingen skjer ved konveksjon. 

Støv Samlet mengde partikler 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Fiber 

Lignocelluloseholdige bestanddeler av tre eller andre plantematerialer framstilt ved mekanisk eller 

termomekanisk oppmaling ved hjelp av en raffinør. Fibrene brukes som utgangsmateriale for 

produksjon av fiberplater. 
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Term Definisjon 

Fiberplater 

Som definert i EN 316, dvs. «platemateriale med en nominell tykkelse på 1,5 mm eller mer, 

framstilt av lignocelluloseholdige fibrer ved anvendelse av varme og/eller trykk». Fiberplater 

omfatter plater framstilt ved våtmetode (harde, halvharde og porøse plater) og tørrmetode (MDF-

plater). 

Løvved 
Gruppe av tresorter som inkluderer bl.a. asp, bøk, bjørk og eukalyptus. Termen «løvved» brukes 

som motsetning til termen «barved». 

Indirekte oppvarmet tørker En tørker der tørkingen skjer utelukkende ved hjelp av strålevarme og konduksjonsvarme. 

Utstrøing 
Prosessen med å strø ut partikler, spon eller fibrer for å danne den matten som føres til 

platepressen. 

Etasjepresse En platepresse som presser en eller flere individuelt formede plater. 

Nytt anlegg 

Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

OSB-plate 

Plate av tynne, lange spon med en bestemt orientering («oriented strand board»), som definert i EN 

300, dvs. «flersjiktsplate hovedsakelig framstilt av trespon og et bindemiddel. Sponene i 

yttersjiktene er plassert i samme retning og parallelt med platens lengde- eller bredderetning. 

Sponene i midtsjiktet eller midtsjiktene kan være tilfeldig orientert eller plassert i samme retning, 

vanligvis vinkelrett på retningen av sponene i yttersjiktene». 

Sponplate 

Sponplate som definert i EN 309, dvs. «platemateriale framstilt under trykk og varme av spon av 

tre (flis, høvelspon, sagmugg o.l.) og/eller annet lignocellulosemateriale i sponform (linfibrer, 

hampfibrer, spon av bagasse o.l.) med tilsetning av et lim». 

PCDD/F Polyklorerte dibenzodioksiner og -furaner 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske referansemetoder. 

Prosessvann Spillvann fra prosesser og virksomhet innenfor produksjonsanlegget, unntatt overvann. 

Gjenvunnet tre 

Materiale som hovedsakelig inneholder tre. Gjenvunnet tre kan bestå av returtre og treavfall. 

Returtre er et materiale som hovedsakelig inneholder tre som stammer direkte fra gjenvunnet tre 

etter forbruk. 

Raffinering Omdanning av treflis til fibrer ved hjelp av en raffinør. 

Rundvirke Trekubber. 

Barved Tre fra nåletrær, f.eks. furu og gran. Termen «barved» brukes som motsetning til termen «løvved». 

Overvann 
Vann fra nedbør og drenering samlet opp fra utendørs tømmerlagringsplasser, inkludert utendørs 

bearbeidingsområder. 

TSS 
Totalt suspendert fast stoff (i spillvann); massekonsentrasjon av alle suspenderte faste stoffer målt 

ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 
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Term Definisjon 

TVOC Flyktige organiske forbindelser totalt, uttrykt som C (i luft). 

For- og etterbehandling av 

tre 

All aktiv håndtering og bearbeiding, lagring eller transport av trepartikler, -flis, -spon eller -fibrer 

samt pressede plater. Forbehandling omfatter all bearbeiding av råmaterialet fra det forlater lag-

ringsplassen. Etterbehandling omfatter alle prosesser fra platen forlater pressen til den ubehandlede 

platen eller det bearbeidede plateproduktet overføres til lagring. For- og etterbehandling av tre 

omfatter ikke tørkeprosessen eller pressingen av plater. 

1.1.  GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

1.1.1. Miljøstyringsordning 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å gjennomføre og følge en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

I.  Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

II.  Fastsettelse av en miljøpolitikk fra ledelsens side som omfatter kontinuerlig forbedring av anlegget. 

III.  Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investering. 

IV.  Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a)  struktur og ansvar, 

b)  rekruttering, opplæring, bevissthet og kompetanse, 

c)  kommunikasjon, 

d)  medarbeidernes deltakelse, 

e)  dokumentasjon, 

f)  effektiv prosesstyring, 

g)  vedlikeholdsprogrammer, 

h)  kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner, 

i)  sikring av overholdelse av miljølovgivningen. 

V.  Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

a)  overvåking og måling (se også referanserapporten om overvåking), 

b)  korrigerende og forebyggende tiltak, 

c)  føring av registre, 

d)  uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som 

planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

VI.  Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den øverste 

ledelsen. 

VII.  Tilpasning til utviklingen av renere teknologier.  
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VIII.  Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et nytt 

anlegg og i hele dets levetid. 

IX.  Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

I noen tilfeller inngår følgende elementer i miljøstyringsordningen: 

X.  Plan for avfallshåndtering (se BAT 11). 

XI.  Plan for kvalitetskontroll av gjenvunnet tre som brukes som råmateriale til plater og som brensel (se BAT 2b). 

XII.  Plan for håndtering av støy (se BAT 4). 

XIII.  Plan for håndtering av lukt (se BAT 9). 

XIV.  Plan for håndtering av støv (se BAT 23). 

Bruk 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger generelt sammen 

med anleggets art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha. 

1.1.2. God driftspraksis 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å minimere miljøvirkningene av produksjonsprosessen er å anvende prinsippene for 

god driftspraksis ved hjelp av alle teknikkene angitt nedenfor. 

 Beskrivelse 

a Nøye utvelgelse og kontroll av kjemikalier og tilsetningsstoffer. 

b 
Anvendelse av et program for kvalitetskontroll av gjenvunnet tre som brukes som råmateriale og/eller som brensel(1), 

særlig for å begrense forurensende stoffer som As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, klor, fluor og PAH. 

c Forsiktig håndtering og lagring av råmaterialer og avfall. 

d Regelmessig vedlikehold og rengjøring av utstyr, transportveier og områder for lagring av råmaterialer. 

e Undersøkelse av mulighetene for ombruk av prosessvann og bruk av sekundære vannkilder. 

(1) EN 14961-1:2010 kan brukes for klassifisering av fast biobrensel. 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslippene til luft er å sikre at avgassrensesystemene er lett tilgjengelige 

og har optimal kapasitet under normale driftsforhold. 

Beskr ivelse 

Det kan fastsettes særlige framgangsmåter for driftsforhold som avviker fra det normale, særlig 

i)  under oppstart og avstenging, 

ii)  under andre særlige forhold som kan påvirke systemets korrekte funksjon (f.eks. planlagt eller ekstraordinært vedlikehold 

eller rengjøring av forbrenningsanlegget og/eller avgassrensesystemet).  
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1.1.3. Støy 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å unngå eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støy og vibrasjoner er å 

bruke en eller flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å forebygge støy og vibrasjoner 

a 

Strategisk planlegging av anleggets utforming for å ta høyde for de mest 

støyende aktivitetene, f.eks. slik at bygninger på produksjonsstedet fun-

gerer som isolasjon. 

Kan brukes generelt i nye anlegg. Ut-

formingen av et produksjonssted kan be-

grense bruksmulighetene i eksisterende 

anlegg. 

b 

Anvendelse av et støyreduksjonsprogram som omfatter kartlegging av 

støykilder, bestemmelse av reseptorer utenfor produksjonsstedet, modelle-

ring av støyspredning og evaluering av de mest kostnadseffektive tiltakene 

samt gjennomføringen av dem. Kan brukes generelt. 

c 
Gjennomføring av regelmessige støyundersøkelser med overvåking av 

støynivåer utenfor produksjonsstedets grenser. 

Teknikker for å redusere støy og vibrasjoner fra punktkilder 

d 
Innbygging eller innkapsling av støyende utstyr eller lydisolering av 

bygninger. 

Kan brukes generelt. 

e 
Atskillelse av utstyrsenheter for å forebygge og begrense spredning av 

vibrasjoner og resonansstøy. 

f 

Isolering av punktkilder ved hjelp av lyddempere og lyddempingsmateriale 

på støykilder, f.eks. vifter, lydventiler og lydisolerende innkapsling av 

filtre. 

g 
Lukking av porter og dører når de ikke brukes. Minimering av fallhøyden 

ved lossing av rundvirke. 

Teknikker for å redusere støy og vibrasjoner på produksjonsstedet 

h 
Reduksjon av trafikkstøy ved å begrense hastigheten for intern trafikk og 

for lastebiler som kommer inn på området. 

Kan brukes generelt. 

i Begrensning av utendørsaktiviteter om natten. 

j Regelmessig vedlikehold av alt utstyr. 

k 
Bruk av støyskjermer, naturlige barrierer eller jordvoller for å avskjerme 

støykilder. 

1.1.4. Utslipp til jord og grunnvann 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til jord og grunnvann er å bruke teknikkene angitt nedenfor. 

I.  Laste og losse harpikser og andre hjelpestoffer bare på egne områder som er beskyttet mot avrenning i tilfelle lekkasjer. 

II.  Samle inn alt materiale i påvente av sluttbehandling og lagre det på egne områder som er beskyttet mot avrenning i 

tilfelle lekkasjer.  
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III.  Montere alarmer som utløses ved høye væskenivåer, på alle pumpesumper og andre mellomlagringsanlegg som kan 

flomme over. 

IV.  Utarbeide og gjennomføre et program for prøving og inspeksjon av tanker og rørledninger som brukes til transport av 

harpikser, tilsetningsstoffer og harpiksblandinger. 

V.  Inspisere alle flenser og ventiler på rør som brukes til transport av andre materialer enn vann og tre, for å påvise 

eventuelle lekkasjer; føre et register over disse inspeksjonene. 

VI.  Opprette et oppsamlingssystem for eventuelle lekkasjer fra flenser og ventiler på rør som brukes til transport av andre 

materialer enn vann og tre, med mindre flensene og ventilene har en teknisk tett konstruksjon. 

VII.  Sørge for en tilstrekkelig forsyning av lenser til oppsamling samt egnet absorberende materiale. 

VIII.  Unngå underjordiske rørledninger til transport av andre stoffer enn vann og tre. 

IX.  Samle opp og på sikker måte fjerne alt vann brukt til brannslokking. 

X.  Konstruere ugjennomtrengelig bunn i sedimenteringsbassenger for overvann fra utendørs trelagringsplasser. 

1.1.5. Energistyring og energieffektivitet 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket er å vedta en energistyringsplan som inneholder alle 

teknikkene angitt nedenfor. 

I.  Bruke et system for sporing av energibruk og energikostnader. 

II.  Gjennomføre energieffektivitetsrevisjoner av hovedaktiviteter. 

III.  Bruke en systematisk metode for kontinuerlig å oppgradere utstyr, med henblikk på å øke energieffektiviteten. 

IV.  Forbedre styringen av energiforbruket. 

V.  Gjennomføre intern opplæring i energistyring for operatører. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å optimalisere driften av forbrenningsanlegget ved å 

overvåke og styre nøkkelparametrer for forbrenning (f.eks. O2, CO, NOx) og bruke en eller flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a Avvanne trefiberslam før det brukes som brensel. Kan brukes generelt. 

b 
Gjenvinne varme fra varme avgasser i våte rensesystemer 

ved hjelp av en varmeveksler. 

Kan brukes i anlegg med vått rensesystem når den 

gjenvunne energien kan brukes. 

c 

Resirkulere varme avgasser fra forskjellige prosesser til 

forbrenningsanlegget eller til forvarming av varme gasser 

til tørkeren. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for indirekte opp-

varmede tørkere og fibertørkere, eller når forbrennings-

anleggets utforming ikke gjør det mulig å regulere luft-

tilførselen. 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt ved framstilling av våte fibrer til fiberplateproduksjon er å 

bruke en eller flere av teknikkene angitt nedenfor.  
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 Teknikk Beskrivelse Bruk 

a Rengjøring og bløtgjøring av flis. 
Mekanisk rengjøring og vasking av 

råflis. 

Kan brukes i nye raffineringsanlegg 

og ved større opprustninger. 

b Vakuumfordamping. 
Gjenvinning av varmt vann til 

produksjon av damp. 

Kan brukes i nye raffineringsanlegg 

og ved større opprustninger. 

c 
Varmegjenvinning fra damp under 

raffinering. 

Varmevekslere for å produsere varmt 

vann til dampproduksjon og vasking 

av flis. 

Kan brukes i nye raffineringsanlegg 

og ved større opprustninger. 

1.1.6. Lukt 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere lukt fra anlegget er å 

utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for håndtering av lukt innenfor rammen av miljøstyringsordningen (se 

BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

I.  En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

II.  En protokoll for overvåking av lukt. 

III.  En protokoll for tiltak som skal iverksettes når luktkilden er påvist. 

IV.  Et program for å forebygge og redusere lukt som er beregnet på å identifisere luktkildene, måle/beregne luktekspo-

neringen, bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon. 

Bruk 

Bruken er begrenset til tilfeller der det kan forventes eller er rapportert om luktplager i boligområder eller andre følsomme 

områder (f.eks. rekreasjonsområder). 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere lukt er å rense avgassene fra tørkeren og pressen i samsvar 

med BAT 17 og 19. 

1.1.7. Håndtering av avfall og rester 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere mengden avfall som 

sendes til sluttbehandling, er å vedta og gjennomføre en avfallshåndteringsplan innenfor rammen av miljøstyringsordningen (se 

BAT 1) som i prioritert rekkefølge sikrer at avfall forebygges, forberedes for ombruk, resirkuleres eller gjenvinnes på annen 

måte. 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden fast avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en eller 

flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Ombruk av internt innsamlede trerester, f.eks. kapp og 

kasserte plater, som råmateriale. 

Bruksmulighetene for kasserte fiberplateprodukter kan 

være begrenset. 

b 

Bruk av internt innsamlede trerester, f.eks. smått treavfall 

og støv innsamlet i et støvrensesystem og treslam fra 

filtrering av spillvann, som brensel (i behørig utstyrte 

forbrenningsanlegg på produksjonsstedet) eller som 

råmateriale. 

Bruken av treslam som brensel kan være begrenset 

dersom den energimengden som kreves til tørking, er for 

høy i forhold til miljøfordelene. 

c 

Bruk av oppsamlingssystemer i lukket kretsløp med én 

sentral filtreringsenhet for å optimalisere oppsamlingen av 

rester, f.eks. posefilter, syklonfilter eller høyeffektive 

syklonutskillere. 

Kan brukes generelt i nye anlegg. Utformingen av et 

eksisterende anlegg kan begrense bruksmulighetene. 
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BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for sikker håndtering og ombruk av bunnaske og slagg fra forbrenning av biomasse er å 

bruke alle teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Løpende vurdering av mulighetene for ombruk av 

bunnaske og slagg på og utenfor produksjonsstedet. 
Kan brukes generelt. 

b 
En effektiv forbrenningsprosess som reduserer restinnhol-

det av karbon. 
Kan brukes generelt. 

c 

Sikker håndtering og transport av bunnaske og slagg ved 

bruk av lukkede transportbånd og beholdere eller ved 

fukting. 

Fukting av bunnaske og slagg er bare nødvendig dersom 

sikkerhetshensyn tilsier det. 

d 
Sikker lagring av bunnaske og slagg på et eget, ugjennom-

trengelig område med oppsamling av sigevann. 
Kan brukes generelt. 

1.1.8. Overvåking 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft og vann samt overvåke røykgasser fra forbrenning i samsvar 

med EN-standarder med minst den frekvensen som er angitt nedenfor. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Overvåking av utslipp til luft fra tørkeren og de samlede behandlede utslippene fra tørkeren og pressen 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

Støv EN 13284-1 

Periodisk måling minst én 

gang hver sjette måned 

BAT 17 

TVOC(1) EN 12619 BAT 17 

Formaldehyd Ingen EN-standard foreligger(6) BAT 17 

NOX EN 14792 BAT 18 

HCl(4) EN 1911 — 

HF(4) ISO 15713 — 

SO2(
2) EN 14791 

Periodisk måling minst én 

gang per år 

— 

Metaller(3)(4) EN 13211 (for Hg), EN 14385 (for 

andre metaller) 

— 

PCDD/F(4) EN 1948 del 1, 2 og 3 — 

NH3(
5) Ingen EN-standard foreligger — 

(1) Metan målt i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139 trekkes fra resultatet dersom naturgass, LPG osv. brukes som brensel. 

(2) Ikke relevant ved bruk av hovedsakelig trebaserte brensler eller ved bruk av naturgass, LPG osv. som brensel. 

(3) Herunder As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl og V. 

(4) Relevant dersom forurenset gjenvunnet tre brukes som brensel. 

(5) Relevant dersom det brukes selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR). 

(6) Når det ikke foreligger en EN-standard, er den foretrukne metoden isokinetisk prøvetaking i en absorpsjonsløsning med oppvarmet sonde 

og filterboks og uten skylling av sonden, f.eks. basert på metode US EPA M316. 
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Overvåking av utslipp til luft fra pressen 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

Støv EN 13284-1 

Periodisk måling minst én gang 

hver sjette måned 

BAT 19 

TVOC EN 12619 BAT 19 

Formaldehyd Ingen EN-standard foreligger(2) BAT 19 

Overvåking av utslipp til luft fra tørkeovner til papirimpregnering 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

TVOC(1) EN 12619 

Periodisk måling minst én gang 

per år 

BAT 21 

Formaldehyd Ingen EN-standard foreligger(2) BAT 21 

(1) Metan målt i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139 trekkes fra resultatet dersom naturgass, LPG osv. brukes som brensel. 

(2) Når det ikke foreligger en EN-standard, er den foretrukne metoden isokinetisk prøvetaking i en absorpsjonsløsning med oppvarmet sonde 

og filterboks og uten skylling av sonden, f.eks. basert på metode US EPA M316. 

Overvåking av kanaliserte utslipp til luft fra for- og etterbehandling 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

Støv EN 13284-1(1) Periodisk måling minst én gang 

per år(1) 
BAT 20 

(1) Prøvetaking fra posefiltre og syklonfiltre kan erstattes med kontinuerlig overvåking av trykkfallet i filteret som en veiledende 

surrogatparameter. 

Overvåking av røykgass fra forbrenning som senere brukes til direkte oppvarmede tørkere(1) 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

NOX Periodisk: EN 14792 

Kontinuerlig: EN 15267-1 til 3 og 

EN 14181 

Periodisk måling minst én gang 

per år eller kontinuerlig måling 

BAT 7 

CO Periodisk: EN 15058 

Kontinuerlig: EN 15267-1 til 3 og 

EN 14181 

BAT 7 

(1) Målingen utføres før røykgassen blandes med andre luftstrømmer, og bare dersom dette er teknisk mulig. 
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Overvåking av utslipp til vann fra trefiberproduksjon 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

TSS EN 872 

Periodisk måling minst én gang 

per uke 

BAT 27 

COD(1) Ingen EN-standard foreligger BAT 27 

TOC (totalt organisk 

karbon, uttrykt som C) 
EN 1484 — 

Metaller(2), dersom 

det er relevant (f.eks. 

når det brukes 

gjenvunnet tre) 

Flere EN-standarder foreligger 
Periodisk måling minst én gang 

hver sjette måned 
— 

(1) Det er en tendens til å erstatte COD med TOC av økonomiske og miljømessige årsaker. Det bør opprettes en korrelasjon mellom de to 

parametrene for hvert produksjonssted. 

(2) Herunder As, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn. 

Overvåking av utslipp til vann fra overvann 

Parameter Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens Overvåking knyttet til 

TSS EN 872 
Periodisk måling minst én gang 

hver sjette måned(1) 
BAT 25 

(1) Gjennomstrømningsproporsjonal prøvetaking kan erstattes med en annen standard prøvetakingsmetode dersom gjennomstrømningen ikke 

er tilstrekkelig til å sikre en representativ prøvetaking. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å sikre at de teknikkene som brukes for å forebygge og redusere utslipp, er stabile og 

effektive, er å overvåke egnede surrogatparametrer. 

Beskr ivelse 

Bl.a. følgende surrogatparametrer kan overvåkes: avgassgjennomstrømning, avgasstemperatur, utslippenes utseende, 

vanngjennomstrømning og vanntemperatur i gassvaskere, spenningsfall i elektrofiltre, viftehastighet og trykkfall i posefiltre. 

Utvalget av surrogatparametrer avhenger av hvilke teknikker som brukes for å forebygge og redusere utslipp. 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til vann fra 

produksjonsprosessen, bl.a. spillvannsgjennomstrømningen og spillvannets pH-verdi og temperatur. 

1.2.  UTSLIPP TIL LUFT 

1.2.1. Kanaliserte utslipp 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft fra tørkeren er å sørge for en balansert 

tørkeprosess og bruke en eller flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk 
Viktigste forurensende 

stoffer som reduseres 
Bruk 

a 

Støvrensing av varme gasser som tilføres en 

direkte oppvarmet tørker, i kombinasjon med 

en eller flere av de andre teknikkene angitt 

nedenfor. 

Støv 
Bruksmulighetene kan være begrenset, f.eks. 

når det finnes mindre brennere for trestøv. 

b Posefilter(1) Støv 

Kan bare brukes til indirekte oppvarmede 

tørkere. Av sikkerhetsgrunner bør det vises 

særlig stor forsiktighet når det utelukkende 

brukes gjenvunnet tre. 
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 Teknikk 
Viktigste forurensende 

stoffer som reduseres 
Bruk 

c Syklonutskiller(1) Støv Kan brukes generelt. 

d 

UTWS-tørker og forbrenning med varme-

veksler og varmebehandling av avgasser fra 

tørkeren(1) 

Støv, flyktige organiske 

forbindelser 

Kan ikke brukes til fibertørkere. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for 

eksisterende forbrenningsanlegg som ikke 

egner seg til etterforbrenning av en del av 

avgasstrømmen fra tørkeren. 

e Vått elektrofilter(1). 
Støv, flyktige organiske 

forbindelser 
Kan brukes generelt. 

f Gassvasker(1) 
Støv, flyktige organiske 

forbindelser 
Kan brukes generelt. 

g Bioskrubber(1). 
Støv, flyktige organiske 

forbindelser 

Bruksmulighetene kan være begrenset ved 

høye støvkonsentrasjoner og høye tempera-

turer i avgassen fra tørkeren. 

h 

Kjemisk nedbryting eller fangst av formal-

dehyd med kjemikalier i kombinasjon med et 

gassvaskesystem 

Formaldehyd Kan brukes generelt i våte rensesystemer. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.1. 

Tabell 1 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for utslipp til luft fra tørkeren og de samlede behandlede utslippene 

fra tørkeren og pressen 

Parameter Produkt Tørkertype Enhet 
BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Støv 

Sponplate eller 

OSB-plate 

Direkte oppvarmet tørker 

mg/Nm3 

3–30 

Indirekte oppvarmet 

tørker 
3–10 

Fiber Alle typer 3–20 

TVOC 

Sponplate 

Alle typer 

< 20–200(1)(2) 

OSB 10–400(2) 

Fiber < 20–120 

Formaldehyd 

Sponplate 

Alle typer 

< 5–10(3) 

OSB < 5–20 

Fiber < 5–15 

(1) Denne BAT-AEL-verdien gjelder ikke når furu brukes som det primære råmaterialet. 

(2) Utslipp under 30 mg/Nm3 kan oppnås ved bruk av en UTWS-tørker. 

(3) Ved bruk av nesten utelukkende gjenvunnet tre kan den høyeste verdien i intervallet være opptil 15 mg/Nm3. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra direkte oppvarmede tørkere er å 

bruke teknikk a) eller teknikk a) i kombinasjon med teknikk b). 

 Teknikk Bruk 

a 

Effektivisering av forbrenningsprosessen ved trinnvis 

forbrenning av luft og brensel, med bruk av pulver-

forbrenning eller forbrenningskjeler med fluidisert sjikt eller 

bevegelig rist. 

Kan brukes generelt. 

b 
Selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) ved injeksjon og 

reaksjon med urea eller flytende ammoniakk. 

Bruksmulighetene kan være begrenset ved svært variable 

forbrenningsforhold. 

Tabell 2 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for NOX-utslipp til luft fra en direkte oppvarmet tørker 

Parameter Enhet 
BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

NOX mg/Nm3 30–250 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft fra pressen er å bruke vannkjøling i 

rørledningen («in-duct quenching») av oppsamlede avgasser fra pressen og en kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk 
Viktigste forurensende stoffer som 

reduseres 
Bruk 

a 
Valg av harpikser med lavt innhold av 

formaldehyd. 
Flyktige organiske forbindelser 

Bruksmulighetene kan være begrenset, 

f.eks. pga. krav om en bestemt 

produktkvalitet. 

b 

Kontrollert drift av pressen med balan-

sert pressetemperatur, trykk og 

pressehastighet. 

Flyktige organiske forbindelser 

Bruksmulighetene kan være begrenset, 

f.eks. fordi pressen brukes til bestemte 

produktkvaliteter. 

c 

Våtvasking av oppsamlede avgasser fra 

pressen ved hjelp av venturivaskere 

eller hydrosykloner osv.(1). 

Støv, flyktige organiske forbindelser 

Kan brukes generelt. 

d Vått elektrofilter(1). Støv, flyktige organiske forbindelser 

e Bioskrubber(1). Støv, flyktige organiske forbindelser 

f 
Etterforbrenning som siste behand-

lingstrinn etter bruk av en gassvasker. 
Støv, flyktige organiske forbindelser 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for eksisterende anlegg der det ikke 

finnes et egnet forbrenningsanlegg. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.1. 
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Tabell 3 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for utslipp til luft fra pressen 

Parameter Enhet 
BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 3–15 

TVOC mg/Nm3 10–100 

Formaldehyd mg/Nm3 2–15 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp fra for- og etterbehandling av tre samt transport av 

trematerialer og utstrøing er å bruke enten et posefilter eller et syklonfilter. 

Bruk 

Av sikkerhetsgrunner kan det i noen tilfeller ikke brukes et posefilter eller syklonfilter når gjenvunnet tre brukes som 

råmateriale. I så fall kan en våt renseteknikk (f.eks. gassvasker) brukes i stedet. 

Tabell 4 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for kanaliserte støvutslipp til luft fra for- og etterbehandling av tre, 

transport av trematerialer og utstrøing 

Parameter Enhet 
BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 < 3–5(1) 

(1) Når det ikke kan brukes et posefilter eller syklonfilter, kan den høyeste verdien i intervallet være opptil 10 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser til luft fra tørkeovner til 

papirimpregnering er å bruke en eller flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Valg og bruk av harpikser med lavt innhold av formal-

dehyd. 

Kan brukes generelt. 
b 

Kontrollert drift av ovnene med balansert temperatur og 

hastighet. 

c 

Termisk oksidasjon av avgasser i et system med 

regenerativ termisk oksidasjon eller katalytisk termisk 

oksidasjon(1). 



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/753 

 

 Teknikk Bruk 

d 
Etterforbrenning eller forbrenning av avgasser i et 

forbrenningsanlegg. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for eksisterende 

anlegg der det ikke finnes et egnet forbrenningsanlegg på 

produksjonsstedet. 

e 
Våtvasking av avgasser etterfulgt av behandling i et 

biofilter(1). 
Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.1. 

Tabell 5 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for utslipp av TVOC og formaldehyd til luft fra en tørkeovn til 

papirimpregnering 

Parameter Enhet 
BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 5–30 

Formaldehyd mg/Nm3 < 5–10 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

1.2.2. Diffuse utslipp 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse utslipp til luft 

fra pressen er å optimalisere oppsamlingen av avgasser og kanalisere avgassene til behandling (se BAT 19). 

Beskr ivelse 

Effektiv oppsamling og behandling av avgasser (se BAT 19) både ved pressens utgang og langs presselinjen for kontinuerlige 

presser. For eksisterende etasjepresser kan muligheten til å bygge inn pressen være begrenset av sikkerhetsgrunner. 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse støvutslipp fra transport, håndtering og lagring av trematerialer er 

å utarbeide og gjennomføre en plan for håndtering av støv innenfor rammen av miljøstyringsordningen (se BAT 1) og bruke en 

eller flere av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Regelmessig rengjøring av transportveier, lagringsområder 

og kjøretøyer. 

Kan brukes generelt. 

b 
Lossing av sagmugg i overdekkede losseområder med 

gjennomkjøring. 

c 

Lagring av materialer som kan avgi sagmugg, i siloer, 

containere, overdekkede stabler osv. eller på innesluttede 

områder for bulklagring. 

d Forebygging av støvutslipp ved overrisling med vann. 
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1.3.  UTSLIPP TIL VANN 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forurensningen fra oppsamlet spillvann er å bruke begge teknikkene angitt 

nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Oppsamling og separat behandling av overvann og 

prosesspillvann. 

Bruksmulighetene kan være begrenset i eksisterende 

anlegg pga. utformingen av den eksisterende infrastruk-

turen for drenering. 

b 
Lagring av alt tre unntatt rundvirke og bakhuner(1) på 

ugjennomtrengelig underlag. 
Kan brukes generelt. 

(1) De ytterste bordene, med eller uten barken fjernet, som sages av en tømmerstokk når den sages til trelast. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra overvann er å bruke en kombinasjon av teknikkene 

angitt nedenfor. 

 Teknikk Bruk 

a 
Mekanisk utskilling av grove materialer ved hjelp av såld 

og sikter som innledende behandling. 
Kan brukes generelt. 

b Oljeutskilling(1). Kan brukes generelt. 

c 
Fjerning av faste stoffer ved sedimentering i sedimente-

ringsbassenger eller -tanker(1). 

Bruksmulighetene for sedimentering kan være begrenset 

pga. plassbehovet. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.2. 

Tabell 6 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for totalt suspendert fast stoff (TSS) ved direkte utslipp av 

overvann til en resipient 

Parameter Enhet 

BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av 

ett år) 

TSS mg/l 10–40 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere generering av prosesspillvann fra trefiberproduksjon er å 

maksimere resirkuleringen av prosessvann. 

Beskr ivelse 

Resirkulering i lukkede eller åpne kretsløp av prosessvann fra vasking, koking og/eller raffinering av flis ved å behandle det i 

raffineringsanlegget gjennom mekanisk utskilling av faste stoffer på best egnede måte, eller gjennom fordamping. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra trefiberproduksjon er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene angitt nedenfor.  
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 Teknikk Bruk 

a 
Mekanisk utskilling av grove materialer ved hjelp av såld 

og sikter. 

Kan brukes generelt. 
b 

Fysisk-kjemisk utskilling, f.eks. ved hjelp av sandfiltre, 

flotasjon med oppløst luft, koagulering og flokkulering(1). 

c Biologisk rensing(1). 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.2. 

Tabell 7 

BAT-tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL-verdier) for direkte utslipp til en resipient av prosesspillvann fra 

trefiberproduksjon 

Parameter 

BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år) 

mg/l 

TSS 5–35 

COD 20–200 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 14. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere generering av spillvann fra våte luftrensesystemer som må 

behandles før det slippes ut, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk(1) Bruk 

Sedimentering, dekantering og bruk av skruepresser og 

båndpresser for å fjerne oppsamlede faste stoffer i våte 

rensesystemer. 

Kan brukes generelt. 

Flotasjon med oppløst luft. Koagulering og flokkulering 

etterfulgt av fjerning av fnokker ved flotasjon assistert av 

oppløst luft. 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 1.4.2. 

1.4.  BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

1.4.1. Utslipp til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Biofilter 

Et biofilter bryter ned organiske forbindelser ved biologisk oksidasjon. En avgasstrøm ledes 

gjennom et lag av inert materiale (f.eks. plast eller keramikk) der de organiske forbindelsene 

oksideres av naturlig forekommende mikroorganismer. Biofilteret er følsomt for støv, høye 

temperaturer eller store variasjoner i avgassens inngangstemperatur. 

Bioskrubber 

En bioskrubber er et biofilter kombinert med en gassvasker som forbehandler avgassene ved å 

fjerne støv og senke inngangstemperaturen. Vannet resirkuleres kontinuerlig. Det tilføres på toppen 

av filtersøylen med komprimert lag og siver nedover derfra. Vannet samles opp i en 

sedimenteringstank der det skjer ytterligere nedbryting. Justering av pH-verdien og tilførsel av 

næringsstoffer kan optimalisere nedbrytingen. 
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Teknikk Beskrivelse 

Syklonutskiller 

En syklonutskiller utnytter treghetskrefter for å fjerne støv fra avgasstrømmer ved hjelp av 

sentrifugalkraft, vanligvis i et konisk kammer. Syklonutskillere brukes til forbehandling før 

ytterligere fjerning av støv eller organiske forbindelser. Syklonutskillere kan brukes alene eller som 

multisykloner. 

Syklonfilter 
Et syklonfilter bruker en kombinasjon av syklonteknologi (for å skille ut grovt støv) og posefiltre 

(for å fange opp fint støv). 

Elektrofilter (ESP) 
I et elektrofilter lades og skilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. Elektrofiltre kan 

fungere under en lang rekke forskjellige driftsforhold. 

Vått elektrofilter (WESP) 

Et vått elektrofilter består av en gassvasker som vasker og kondenserer avgassene, og et 

elektrofilter som arbeider i våtmodus, der det oppsamlede materialet fjernes fra platene i 

oppsamlerne ved at de skylles med vann. Det er vanligvis montert en mekanisme til fjerning av 

vanndråper før utslipp av avgassene (f.eks. en avduggingsinnretning). Oppsamlet støv utskilles fra 

vannfasen. 

Posefilter 

Posefiltre består av porøst vevd eller filtet tekstilmateriale som gassene ledes gjennom for å fjerne 

partikler. Bruk av posefilter krever at det velges et tekstilmateriale som egner seg til røykgassens 

egenskaper og den maksimale driftstemperaturen. 

Katalytisk termisk 

oksidator (CTO) 

Katalytiske termiske oksidatorer destruerer organiske forbindelser katalytisk over en metallflate og 

termisk i et forbrenningskammer der avgasstrømmen varmes opp av en flamme fra forbrenning av 

et brensel, vanligvis naturgass, og de flyktige organiske forbindelsene som finnes i avgassene. 

Forbrenningstemperaturen er mellom 400 °C og 700 °C. Varme kan gjenvinnes fra de behandlede 

avgassene før de slippes ut. 

Regenerativ termisk 

oksidator (RTO) 

Termiske oksidatorer destruerer organiske forbindelser termisk i et forbrenningskammer der 

avgasstrømmen varmes opp av en flamme fra forbrenning av et brensel, vanligvis naturgass, og de 

flyktige organiske forbindelsene som finnes i avgassene. Forbrenningstemperaturen er mellom 

800 °C og 1 100 °C. Regenerative termiske oksidatorer har to eller flere kamre med keramiske 

komprimerte lag der varmen fra forbrenningssyklusen i det første kammeret brukes til å forvarme 

det komprimerte laget i det andre kammeret. Varme kan gjenvinnes fra de behandlede avgassene 

før de slippes ut. 

UTWS-tørker og 

forbrenning med 

varmeveksler og 

varmebehandling av 

avgasser fra tørkeren 

UTWS er et tysk akronym: «Umluft» (resirkulasjon av avgasser fra tørkeren), «Teil-

stromverbrennung» (etterforbrenning av en omdirigert del av avgasstrømmen fra tørkeren), «Wär-

merückgewinnung» (gjenvinning av varme fra avgasser fra tørkeren), «Staubabscheidung» (støv-

behandling av luftutslipp fra forbrenningsanlegget). 

UTWS er en kombinasjon av en rotasjonstørker med varmeveksler og et forbrenningsanlegg med 

resirkulasjon av avgassene fra tørkeren. De resirkulerte avgassene fra tørkeren er en varm 

dampstrøm som muliggjør damptørking. Avgassene fra tørkeren varmes opp på nytt i en 

varmeveksler som varmes av røykgassene fra forbrenningen, og føres tilbake til tørkeren. Deler av 

avgasstrømmen fra tørkeren føres kontinuerlig til forbrenningskammeret for etterforbrenning. 

Forurensende stoffer fra tørkingen av treet destrueres i varmeveksleren og etterforbrenningen. 

Røykgassene fra forbrenningsanlegget renses i et posefilter eller elektrofilter. 

Gassvasker 

Gassvaskere fanger og fjerner støv ved påvirkning fra treghetskrefter, direkte oppfanging og 

absorpsjon i vannfasen. Gassvaskere kan ha forskjellige utforminger og virkemåte, f.eks. 

sprøytevasker, vasker med anslagsplater eller venturivasker, og kan brukes til innledende 

støvfjerning eller som enkeltstående teknikk. De gjør det mulig å fjerne organiske forbindelser 

delvis, og virkningen kan forbedres ved å bruke kjemikalier i vaskevannet (for å oppnå kjemisk 

oksidasjon eller annen omdanning). Væsken fra vaskeren må renses ved at det oppsamlede støvet 

skilles ut gjennom sedimentering eller filtrering. 
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1.4.2. Utslipp til vann 

Teknikk Beskrivelse 

Biologisk rensing Biologisk oksidasjon av oppløste organiske stoffer ved hjelp av mikroorganismers stoffskifte eller 

nedbryting av organisk innhold i spillvannet ved å utnytte mikroorganismers virkning ved fravær 

av luft. Den biologiske prosessen etterfølges vanligvis av fjerning av suspenderte faste stoffer, 

f.eks. ved sedimentering. 

Koagulering og flokkule-

ring 

Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut suspenderte faste stoffer fra spillvann og utføres 

ofte i flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette koaguleringsmidler med motsatt ladning av de 

suspenderte faste stoffene. Flokkulering utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom 

mikropartikler får dem til å binde seg til hverandre og danne større fnokker. 

Flotasjon Utskilling av store fnokker eller flytende partikler fra avløpsvannet ved å bringe dem opp til 

overflaten av suspensjonen. 

Flotasjon med oppløst luft Flotasjonsteknikker som bygger på bruk av oppløst luft til å skille ut koagulert og flokkulert 

materiale. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre dem gjennom et porøst medium. Dette omfatter 

forskjellige typer teknikker, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

Oljeutskilling Utskilling og ekstraksjon av uoppløselige hydrokarboner ved hjelp av prinsippet om tyngdefor-

skjellen mellom fasene (flytende-flytende eller fast-flytende). Fasen med høyest densitet synker til 

bunnen, og fasen med lavest densitet flyter opp til overflaten. 

Sedimenteringsbassenger Dammer med stor overflate til passiv bunnfelling av faste stoffer ved hjelp av tyngdekraft. 

Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler og materialer ved bunnfelling. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2002 

av 10. november 2015 

om endring av vedlegg IC og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 

om overføring av avfall(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 58 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014(2) om erstatning av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(3) endres de farlige egenskapene ved avfall for å bringe dem i samsvar med de endringene som ble innført 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4). Gjennom denne endringen endres betegnelsen på de 

farlige egenskapene H1–H15 til HP1–HP15 for å unngå eventuell forveksling med faresetningskodene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Nevnte forordning får anvendelse fra 1. juni 2015. 

2) Vedlegg IC til forordning (EF) nr. 1013/2006, som inneholder nærmere veiledning for utfylling av meldings- og 

transportdokumentene, henviser til de tidligere betegnelsene på de farlige egenskapene og bør derfor ajourføres. 

3) Ved kommisjonsbeslutning 2014/955/EU(5) erstattes listen over avfall i vedlegget til kommisjonsvedtak 2000/532/EF(6) 

for å avspeile den tekniske og vitenskapelige utvikling. Beslutning 2014/955/EU får anvendelse fra 1. juni 2015. 

4) Del 2 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006 inneholder en liste over avfall som er oppført i vedlegget til vedtak 

2000/532/EC. Etter endringen av vedtak 2000/532/EF bør vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006 tilpasses til disse 

endringene. Denne forordning bør derfor anvendes fra samme dato som forordning (EF) nr. 1357/2014 og beslutning 

2014/955/EU. 

5) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, 

s. 67. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014 av 18. desember 2014 om erstatning av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 365 av 19.12.2014, s. 89). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2014 om endring av vedtak 2000/532/EF om listen over avfall i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF (EUT L 370 av 30.12.2014, s. 44). 

(6) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i 

henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall 

i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3). 

2018/EØS/84/62 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 

2008/98/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IC og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 10. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg IC og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I punkt IV.25 i vedlegg IC skal bokstav g) lyde: 

«g) Underavsnitt viii): Dersom det er relevant, angis her den eller de riktige H-kodene, dvs. de kodene som angir de 

farlige egenskapene som avfallet viser (se listen over forkortelser og koder vedlagt meldingsdokumentet). Dersom 

avfallet i henhold til Basel-konvensjonen ikke viser noen farlige egenskaper, men avfallet er farlig i samsvar med 

vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om farlig avfall, angis HP-kode(r) i samsvar med nevnte 

vedlegg III, og «EU» settes inn etter HP-koden (f.eks. HP14 EU).» 

2)  I vedlegg V skal del 2 lyde: 

«Del 2 

Avfall oppført i vedlegget til vedtak 2000/532/EF(1) 

01 AVFALL FRA LETING, UTVINNING VED GRUVEDRIFT OG I STEINBRUDD SAMT FYSISK OG KJEMISK 

BEHANDLING AV MINERALER 

01 01 avfall fra utvinning av mineraler 

01 01 01 avfall fra utvinning av metallholdige mineraler 

01 01 02 avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler 

01 03 avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler 

01 03 04* syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm 

01 03 05* annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer 

01 03 06 annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05 

01 03 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler 

01 03 08 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07 

01 03 09 annet rødslam fra aluminiumsproduksjon enn det nevnt i 01 03 10 

01 03 10* annet rødslam fra aluminiumsproduksjon som inneholder farlige stoffer, enn det nevnt i 01 03 07 

01 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

01 04 avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler 

01 04 07* avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler 

01 04 08 annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07 

01 04 09 sand- og leireavfall 

01 04 10 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07 

01 04 11 annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 01 04 07 

01 04 12 annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn den/det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11 

  

(1) Avfall som er merket med en stjerne, betraktes som farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EF. Når en type avfall skal identifiseres i 

listen nedenfor, er avsnittene «Definisjoner», «Vurdering og klassifisering» og «Liste over avfall» i vedlegget til vedtak 2000/532/EF 

relevante. 
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01 04 13 annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07 

01 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

01 05 boreslam og annet boreavfall 

01 05 04 ferskvannsholdig boreslam og boreavfall 

01 05 05* oljeholdig boreslam og boreavfall 

01 05 06* boreslam og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer 

01 05 07 annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06 

01 05 08 annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06 

01 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 AVFALL FRA JORDBRUK, HAGEBRUK, AKVAKULTUR, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE SAMT PRODUKSJON OG 

BEARBEIDING AV NÆRINGSMIDLER 

02 01 avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske 

02 01 01 slam fra vasking og rensing 

02 01 02 avfall i form av vevsdeler fra dyr 

02 01 03 planteavfall 

02 01 04 plastavfall (unntatt emballasje) 

02 01 06 dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet separat og behandlet 

eksternt 

02 01 07 avfall fra skogbruk 

02 01 08* landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer 

02 01 09 annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08 

02 01 10 metallavfall 

02 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 02 avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse 

02 02 01 slam fra vasking og rensing 

02 02 02 avfall i form av vevsdeler fra dyr 

02 02 03 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding 

02 02 04 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 03 avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker, korn, matoljer, kakao, kaffe, te og tobakk, produksjon 

av konserver, produksjon av gjær og gjærekstrakt, tilberedning og gjæring av melasse 

02 03 01 slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering 

02 03 02 avfall av konserveringsmidler 

02 03 03 avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler 

02 03 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding 

02 03 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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02 04 avfall fra sukkerproduksjon 

02 04 01 jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter 

02 04 02 kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene 

02 04 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 05 avfall fra meieriindustri 

02 05 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding 

02 05 02 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 06 avfall fra bakeri- og sukkervareindustri 

02 06 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding 

02 06 02 avfall av konserveringsmidler 

02 06 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 07 avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (unntatt kaffe, te og kakao) 

02 07 01 avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer 

02 07 02 avfall fra alkoholdestillasjon 

02 07 03 avfall fra kjemisk behandling 

02 07 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding 

02 07 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

03 AVFALL FRA TREINDUSTRI OG PRODUKSJON AV PLATER OG MØBLER, PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP 

03 01 avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler 

03 01 01 bark- og korkavfall 

03 01 04* sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer 

03 01 05 annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn den/det nevnt i 03 01 04 

03 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

03 02 avfall fra impregnering av tre 

03 02 01* ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler 

03 02 02* klororganiske treimpregneringsmidler 

03 02 03* metallorganiske treimpregneringsmidler 

03 02 04* uorganiske treimpregneringsmidler 

03 02 05* andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer 

03 02 99 treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder 
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03 03 avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp og papirmasse 

03 03 01 bark- og treavfall 

03 03 02 grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske) 

03 03 05 avsvertingsslam fra gjenvinning av papir 

03 03 07 mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og pappavfall 

03 03 08 avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning 

03 03 09 avfall av kalkslam 

03 03 10 fiberrester, fiber-, fyllstoff- og overflatebehandlingsslam fra mekanisk separering 

03 03 11 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 03 03 10 

03 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

04 AVFALL FRA LÆRVARE-, PELSVERK- OG TEKSTILINDUSTRIEN 

04 01 avfall fra lærvare- og pelsverkindustrien 

04 01 01 avfall fra skaving og spalting med kalk 

04 01 02 avfall fra kalkbehandling 

04 01 03* avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase 

04 01 04 kromholdig garvevæske 

04 01 05 ikke-kromholdig garvevæske 

04 01 06 kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet 

04 01 07 ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet 

04 01 08 kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv) 

04 01 09 avfall fra beredning og ferdigbehandling 

04 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

04 02 avfall fra tekstilindustrien 

04 02 09 avfall av sammensatte materialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer) 

04 02 10 organisk materiale av naturprodukter (for eksempel fett, voks) 

04 02 14* avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler 

04 02 15 annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14 

04 02 16* fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer 

04 02 17 andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16 

04 02 19* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

04 02 20 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 04 02 19 

04 02 21 avfall av ubearbeidede tekstilfibrer 

04 02 22 avfall av bearbeidede tekstilfibrer 

04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

05 AVFALL FRA OLJERAFFINERING, RENSING AV NATURGASS OG PYROLYTISK BEHANDLING AV KULL 

05 01 avfall fra oljeraffinering 

05 01 02* avsaltingsslam 
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05 01 03* bunnslam fra tanker 

05 01 04* alkylsyreslam 

05 01 05* oljespill 

05 01 06* oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr 

05 01 07* syreholdig tjære 

05 01 08* annen tjære 

05 01 09* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

05 01 10 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 05 01 09 

05 01 11* avfall fra rensing av brenseloljer med baser 

05 01 12* syreholdig olje 

05 01 13 slam fra behandling av tilførselsvann til fyrkjeler 

05 01 14 avfall fra kjølekolonner 

05 01 15* brukte filtreringsleirer 

05 01 16 svovelholdig avfall fra avsvovling av olje 

05 01 17 bitumen 

05 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

05 06 avfall fra pyrolytisk behandling av kull 

05 06 01* syreholdig tjære 

05 06 03* annen tjære 

05 06 04 avfall fra kjølekolonner 

05 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

05 07 avfall fra rensing og transport av naturgass 

05 07 01* kvikksølvholdig avfall 

05 07 02 svovelholdig avfall 

05 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 AVFALL FRA UORGANISKE KJEMISKE PROSESSER 

06 01 avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av syrer 

06 01 01* svovelsyre og svovelsyrling 

06 01 02* saltsyre 

06 01 03* hydrogenfluorid 

06 01 04* fosforsyre og fosforsyrling 

06 01 05* salpetersyre og salpetersyrling 

06 01 06* andre syrer 

06 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 02 avfall fra PBDB av baser 

06 02 01* kalsiumhydroksid 

06 02 03* ammoniumhydroksid 
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06 02 04* natrium- og kaliumhydroksid 

06 02 05* andre baser 

06 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 03 avfall fra PBDB av salter og saltløsninger og av metalloksider 

06 03 11* faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider 

06 03 13* faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller 

06 03 14 andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13 

06 03 15* metalloksider som inneholder tungmetaller 

06 03 16 andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15 

06 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 04 annet metallholdig avfall enn det nevnt i 06 03 

06 04 03* arsenholdig avfall 

06 04 04* kvikksølvholdig avfall 

06 04 05* avfall som inneholder andre tungmetaller 

06 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

06 05 02* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

06 05 03 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 06 05 02 

06 06 avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser 

06 06 02* avfall som inneholder farlige sulfider 

06 06 03 avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02 

06 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 07 avfall fra PBDB av halogener og halogenkjemiske prosesser 

06 07 01* avfall som inneholder asbest fra elektrolyse 

06 07 02* aktivkull brukt til klorproduksjon 

06 07 03* kvikksølvholdig slam av bariumsulfat 

06 07 04* løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre 

06 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 08 avfall fra PBDB av silisium og silisiumderivater 

06 08 02* avfall som inneholder farlige klorsilaner 

06 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 09 avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser 

06 09 02 fosforholdig slagg 

06 09 03* kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 

06 09 04 annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03 

06 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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06 10 avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon 

06 10 02* avfall som inneholder farlige stoffer 

06 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 11 avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler 

06 11 01 kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon 

06 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 13 avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er spesifisert andre steder 

06 13 01* uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider 

06 13 02* brukt aktivkull (unntatt 06 07 02) 

06 13 03 aktivt karbon (carbon black) 

06 13 04* avfall fra bearbeiding av asbest 

06 13 05* sot 

06 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 AVFALL FRA ORGANISKE KJEMISKE PROSESSER 

07 01 avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter 

07 01 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 01 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 01 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 01 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 01 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 01 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 01 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 01 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 01 11 

07 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 02 avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibrer 

07 02 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 02 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 02 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 02 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 02 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 02 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 02 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 02 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 02 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 02 11 

07 02 13 plastavfall 
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07 02 14* avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer 

07 02 15 annet avfall av tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14 

07 02 16* avfall som inneholder farlige silikoner 

07 02 17 avfall som inneholder andre silikoner enn dem nevnt i 07 02 16 

07 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 03 avfall fra PBDB av organiske fargestoffer og pigmenter (unntatt 06 11) 

07 03 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 03 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 03 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 03 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 03 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 03 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 03 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 03 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 03 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 03 11 

07 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 04 avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler (unntatt 

03 02) og andre biocider 

07 04 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 04 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 04 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 04 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 04 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 04 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 04 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 04 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 04 11 

07 04 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer 

07 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 05 avfall fra PBDB av legemidler 

07 05 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 05 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 05 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 05 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 05 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 05 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 
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07 05 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 05 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 05 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 05 11 

07 05 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer 

07 05 14 annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13 

07 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 06 avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk 

07 06 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 06 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 06 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 06 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 06 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 06 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 06 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 06 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 06 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 06 11 

07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 07 avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemikalier som ikke er spesifisert andre steder 

07 07 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 07 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 07 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 07 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 07 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 07 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 07 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

07 07 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

07 07 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 07 11 

07 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV OVERFLATEBELEGGINGS-

PRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), KLEBEMIDLER, FUGEMASSE OG TRYKKFARGER 

08 01 avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker 

08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 01 12 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11 

08 01 13* slam av malinger og lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 01 14 annet slam av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 13 
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08 01 15* vandig slam som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 01 16 annet vandig slam som inneholder maling eller lakk, enn det nevnt i 08 01 15 

08 01 17* avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 01 18 annet avfall fra fjerning av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 17 

08 01 19* vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 

stoffer 

08 01 20 andre vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk enn dem nevnt i 08 01 19 

08 01 21* maling- eller lakkfjerneravfall 

08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 02 avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder keramiske materialer) 

08 02 01 avfall av pulverbaserte overflatebelegg 

08 02 02 vandig slam som inneholder keramiske materialer 

08 02 03 vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer 

08 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 03 avfall fra PBDB av trykkfarger 

08 03 07 vandig slam som inneholder trykkfarger 

08 03 08 vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger 

08 03 12* trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer 

08 03 13 annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12 

08 03 14* trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer 

08 03 15 annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14 

08 03 16* kasserte etsebad 

08 03 17* toneravfall som inneholder farlige stoffer 

08 03 18 annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17 

08 03 19* dispergert olje 

08 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 04 avfall fra PBDB av klebemidler og fugemasse (herunder vanntetningsmidler) 

08 04 09* avfall av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09 

08 04 11* slam av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

08 04 12 annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11 

08 04 13* vandig slam som inneholder klebemidler eller fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 

stoffer 

08 04 14 annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 13 

08 04 15* vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller 

andre farlige stoffer 

08 04 16 annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15 
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08 04 17* harpiksolje 

08 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 05 avfall som ikke er spesifisert andre steder i 08 

08 05 01* avfall av isocyanater 

09 AVFALL FRA FOTOGRAFISK INDUSTRI 

09 01 avfall fra fotografisk industri 

09 01 01* vannbaserte framkallingsvæsker og aktivatorer 

09 01 02* vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater 

09 01 03* løsemiddelbaserte framkallingsvæsker 

09 01 04* fikserbad 

09 01 05* blekebad og bleke-/fikserbad 

09 01 06* avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall 

09 01 07 fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser 

09 01 08 fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser 

09 01 10 kameraer for engangsbruk uten batterier 

09 01 11* engangskameraer med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 

09 01 12 andre engangskameraer med batterier enn dem nevnt i 09 01 11 

09 01 13* annet vandig flytende avfall fra regenerering av sølv på stedet enn det nevnt i 09 01 06 

09 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 AVFALL FRA TERMISKE PROSESSER 

10 01 avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt 19) 

10 01 01 bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04) 

10 01 02 flygeaske fra forbrenning av kull 

10 01 03 flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke 

10 01 04* flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje 

10 01 05 fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass 

10 01 07 kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass 

10 01 09* svovelsyre 

10 01 13* flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel 

10 01 14* bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer 

10 01 15 annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14 

10 01 16* flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer 

10 01 17 annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16 

10 01 18* avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 

10 01 19 annet avfall fra rensing av avgasser enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18 

10 01 20* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 
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10 01 21 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 01 20 

10 01 22* vandig slam fra kjelrensing som inneholder farlige stoffer 

10 01 23 annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22 

10 01 24 sand fra fluidised bed-anlegg 

10 01 25 avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk 

10 01 26 avfall fra kjølevannbehandling 

10 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 02 avfall fra jern- og stålindustri 

10 02 01 avfall fra slaggbehandling 

10 02 02 ubehandlet slagg 

10 02 07* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

10 02 08 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07 

10 02 10 glødeskall 

10 02 11* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 02 12 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11 

10 02 13* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

10 02 14 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 13 

10 02 15 annet slam og filterkaker 

10 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 03 avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon 

10 03 02 anodeavfall 

10 03 04* slagg fra primærproduksjon 

10 03 05 avfall av aluminiumoksid 

10 03 08* saltslagg fra sekundærproduksjon 

10 03 09* svart dross fra sekundærproduksjon 

10 03 15* avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann 

10 03 16 annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15 

10 03 17* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder 

10 03 18 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17 

10 03 19* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 

10 03 20 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 03 19 

10 03 21* andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige stoffer 

10 03 22 andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21 

10 03 23* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

10 03 24 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23 

10 03 25* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 
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10 03 26 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 25 

10 03 27* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 03 28 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27 

10 03 29* avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer 

10 03 30 annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29 

10 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 04 avfall fra varmebasert blyproduksjon 

10 04 01* slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 04 02* dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 04 03* kalsiumarsenat 

10 04 04* støv fra rensing av røykgass 

10 04 05* andre partikler og støv 

10 04 06* fast avfall fra behandling av avgasser 

10 04 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 04 09* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 04 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 04 09 

10 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 05 avfall fra varmebasert sinkproduksjon 

10 05 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 05 03* støv fra rensing av røykgass 

10 05 04 andre partikler og støv 

10 05 05* fast avfall fra behandling av avgasser 

10 05 06* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 05 08* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 05 09 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 05 08 

10 05 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann 

10 05 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 05 10 

10 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 06 avfall fra varmebasert kobberproduksjon 

10 06 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 06 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 06 03* støv fra rensing av røykgass 

10 06 04 andre partikler og støv 

10 06 06* fast avfall fra behandling av avgasser 

10 06 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 
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10 06 09* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 06 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 06 09 

10 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 07 avfall fra varmebasert produksjon av sølv, gull og platina 

10 07 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 07 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 07 03 fast avfall fra behandling av avgasser 

10 07 04 andre partikler og støv 

10 07 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 07 07* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 07 08 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 07 07 

10 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 08 avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-jernholdige metaller 

10 08 04 partikler og støv 

10 08 08* saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 08 09 annet slagg 

10 08 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann 

10 08 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10 

10 08 12* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder 

10 08 13 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12 

10 08 14 anodeavfall 

10 08 15* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 

10 08 16 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 08 15 

10 08 17* slam og filterkaker fra behandling av røykgass inneholder farlige stoffer 

10 08 18 annet slam og filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 08 17 

10 08 19* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

10 08 20 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 08 19 

10 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 09 avfall fra jernstøping 

10 09 03 støpeovnsslagg 

10 09 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping, og som inneholder farlige stoffer 

10 09 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 05 

10 09 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping, og som inneholder farlige stoffer 

10 09 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 07 

10 09 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 
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10 09 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 09 09 

10 09 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer 

10 09 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11 

10 09 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer 

10 09 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13 

10 09 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer 

10 09 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15 

10 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 10 avfall fra støping av ikke-jernholdige metaller 

10 10 03 støpeovnsslagg 

10 10 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping, og som inneholder farlige stoffer 

10 10 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 05 

10 10 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping, og som inneholder farlige stoffer 

10 10 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 07 

10 10 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 

10 10 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 10 09 

10 10 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer 

10 10 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11 

10 10 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer 

10 10 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13 

10 10 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer 

10 10 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15 

10 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 11 avfall fra produksjon av glass og glassprodukter 

10 11 03 glassfiberavfall 

10 11 05 partikler og støv 

10 11 09* avfall av råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer 

10 11 10 annet avfall fra råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09 

10 11 11* glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (for eksempel fra katodestrålerør) 

10 11 12 annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11 

10 11 13* slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer 

10 11 14 annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13 

10 11 15* fast avfall fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer 

10 11 16 annet fast avfall fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 15 

10 11 17* slam og filterkaker fra behandling av røykgass inneholder farlige stoffer 
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10 11 18 annet slam og filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 17 

10 11 19* fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

10 11 20 annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 11 19 

10 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 12 avfall fra produksjon av keramikk, murstein, fliser og byggevarer 

10 12 01 avfall av råstoffblanding før varmebehandling 

10 12 03 partikler og støv 

10 12 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 12 06 kasserte former 

10 12 08 avfall av keramikk, murstein, fliser og byggevarer (etter varmebehandling) 

10 12 09* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

10 12 10 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09 

10 12 11* glaseringsavfall som inneholder tungmetaller 

10 12 12 annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11 

10 12 13 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

10 12 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 13 avfall fra produksjon av sement, kalk og mørtel og gjenstander og produkter framstilt av disse materialene 

10 13 01 avfall av råstoffblanding før varmebehandling 

10 13 04 avfall fra kalsinering og lesking av kalk 

10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13) 

10 13 07 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 13 09* asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement 

10 13 10 annet avfall fra framstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09 

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt 10 13 09 og 10 13 10 

10 13 12* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

10 13 13 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12 

10 13 14 betongavfall og betongslam 

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 14 avfall fra krematorier 

10 14 01* kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser 

11 AVFALL FRA KJEMISK OVERFLATEBEHANDLING OG BELEGGING AV METALLER OG ANDRE MATERIALER, 

OG FRA HYDROMETALLURGI MED IKKE-JERNHOLDIGE METALLER 

11 01 avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer (f. eks. galvanise-

ringsprosesser, forsinkingsprosesser, beising, etsing, fosfatering, alkalisk avfetting og anodisering) 

11 01 05* sure beisløsninger 
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11 01 06* syrer som ikke er spesifisert andre steder 

11 01 07* basiske beisløsninger 

11 01 08* fosfateringsslam 

11 01 09* slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer 

11 01 10 annet slam og andre filterkaker enn det nevnt 11 01 09 

11 01 11* skyllevann som inneholder farlige stoffer 

11 01 12 annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11 

11 01 13* avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer 

11 01 14 annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13 

11 01 15* eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder farlige stoffer 

11 01 16* mettede eller brukte ionebytterharpikser 

11 01 98* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

11 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

11 02 avfall fra hydrometallurgiske prosesser med ikke-jernholdige metaller 

11 02 02* slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt) 

11 02 03 avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser 

11 02 05* avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer 

11 02 06 annet avfall fra kopperbaserte hydrometallurgiske prosesser enn det nevnt i 11 02 05 

11 02 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

11 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

11 03 slam og fast avfall fra herdeprosesser 

11 03 01* cyanidholdig avfall 

11 03 02* annet avfall 

11 05 avfall fra varmforsinkingsprosesser 

11 05 01 hardsink 

11 05 02 sinkaske 

11 05 03* fast avfall fra behandling av avgasser 

11 05 04* brukt flussmiddel 

11 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

12 AVFALL FRA FORMING OG FYSISK OG MEKANISK OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER OG PLAST 

12 01 avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast 

12 01 01 filspon og dreiespon av jernmetaller 

12 01 02 støv og partikler av jernmetaller 

12 01 03 filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller 

12 01 04 støv og partikler av ikke-jernholdige metaller 
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12 01 05 plastspon 

12 01 06* mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner og løsninger) 

12 01 07* mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og løsninger) 

12 01 08* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener 

12 01 09* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener 

12 01 10* syntetiske bearbeidingsoljer 

12 01 12* voks- og fettavfall 

12 01 13 sveiseavfall 

12 01 14* bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer 

12 01 15 annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14 

12 01 16* avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer 

12 01 17 annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16 

12 01 18* oljeholdig metallslam (fra sliping, honing og polering) 

12 01 19* biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje 

12 01 20* brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer 

12 01 21 andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20 

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

12 03 avfall fra avfettingsprosesser med vann og damp (unntatt 11) 

12 03 01* vandige rengjøringsvæsker 

12 03 02* avfall fra dampavfetting 

13 AVFALL AV OLJER OG FLYTENDE BRENSEL (UNNTATT MATOLJER OG DE I KAPITTEL 05, 12 OG 19) 

13 01 avfall av hydrauliske oljer 

13 01 01* hydrauliske oljer som inneholder PCB 

13 01 04* klorerte emulsjoner 

13 01 05* ikke-klorerte emulsjoner 

13 01 09* mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer 

13 01 10* mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer 

13 01 11* syntetiske hydrauliske oljer 

13 01 12* biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer 

13 01 13* andre hydrauliske oljer 

13 02 avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer 

13 02 04* mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer 

13 02 05* mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer 

13 02 06* syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer 

13 02 07* biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer 
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13 02 08* andre motoroljer, giroljer og smøreoljer 

13 03 avfall av transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 01* transformatoroljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB 

13 03 06* andre mineralbaserte klorerte transformatoroljer og varmeoverførende oljer enn dem nevnt i 13 03 01 

13 03 07* mineralbaserte ikke-klorerte transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 08* syntetiske transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 09* biologisk lett nedbrytbare transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 10* andre transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 04 bunnoljer (maskinromsoljer) 

13 04 01* bunnoljer (maskinromsoljer) fra fart på innlands vannveier 

13 04 02* bunnoljer (maskinromsoljer) fra mottaksanlegg for oljeholdig avfall 

13 04 03* bunnoljer (maskinromsoljer) fra andre typer skipsfart 

13 05 innhold i olje/vann-separatorer 

13 05 01* fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer 

13 05 02* slam fra olje/vann-separatorer 

13 05 03* slam fra oljeutskillere 

13 05 06* olje fra olje/vann-separatorer 

13 05 07* oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer 

13 05 08* blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer 

13 07 avfall av flytende brensel 

13 07 01* fyringsolje og dieselolje 

13 07 02* bensin 

13 07 03* annet brensel (herunder blandinger) 

13 08 oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder 

13 08 01* avsaltingsslam eller -emulsjoner 

13 08 02* andre emulsjoner 

13 08 99* avfall som ikke er spesifisert andre steder 

14 AVFALL AV ORGANISKE LØSEMIDLER, KJØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNNTATT 07 OG 08) 

14 06 avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler for skum eller aerosoler 

14 06 01* klorfluorkarboner, HKFK, HFK 

14 06 02* andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger 

14 06 03* andre løsemidler og løsemiddelblandinger 

14 06 04* slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler 

14 06 05* slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler 
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15 EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNETØY SOM IKKE 

ER SPESIFISERT ANDRE STEDER 

15 01 emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall) 

15 01 01 emballasje av papir og papp 

15 01 02 emballasje av plast 

15 01 03 emballasje av tre 

15 01 04 emballasje av metall 

15 01 05 emballasje av komposittmateriale 

15 01 06 blandet emballasje 

15 01 07 emballasje av glass 

15 01 09 emballasje av tekstil 

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 

15 01 11* emballasje av metall som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f.eks. asbest), herunder tomme trykkbeholdere 

15 02 absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy 

15 02 02* absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy 

som er forurenset av farlige stoffer 

15 02 03 andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02 02 

16 AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER PÅ LISTEN 

16 01 kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder terrenggående maskiner) og avfall fra demontering av 

kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08) 

16 01 03 kasserte dekk 

16 01 04* kasserte kjøretøyer 

16 01 06 kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige komponenter 

16 01 07* oljefiltre 

16 01 08* kvikksølvholdige komponenter 

16 01 09* komponenter som inneholder PCB 

16 01 10* eksplosive komponenter (f.eks. kollisjonsputer) 

16 01 11* bremsebelegg som inneholder asbest 

16 01 12 andre typer bremseklosser enn dem nevnt i 16 01 11 

16 01 13* bremsevæsker 

16 01 14* frostvæske som inneholder farlige stoffer 

16 01 15 annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14 

16 01 16 tanker til flytende gass 

16 01 17 ferrometall 
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16 01 18 ikke-jernholdig metall 

16 01 19 plast 

16 01 20 glass 

16 01 21* andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07 til 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14 

16 01 22 komponenter som ikke er spesifisert andre steder 

16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

16 02 avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 

16 02 09* transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB 

16 02 10* annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 16 02 09 

16 02 11* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK 

16 02 12* kassert utstyr som inneholder fri asbest 

16 02 13* annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter(1), enn det nevnt i 16 02 09–16 02 12 

16 02 14 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 16 02 09 til 16 02 13 

16 02 15* farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr 

16 02 16 andre deler fjernet fra kassert utstyrt enn dem nevnt i 16 02 15 

16 03 produksjonsserier som ikke oppfyller spesifikasjonene, og ubrukte produkter 

16 03 03* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer 

16 03 04 annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03 

16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer 

16 03 06 annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05 

16 03 07* metallisk kvikksølv 

16 04 avfall av eksplosive varer 

16 04 01* ammunisjonsavfall 

16 04 02* fyrverkeriavfall 

16 04 03* annet avfall av eksplosive varer 

16 05 gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier 

16 05 04* gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer 

16 05 05 annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04 

16 05 06* laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier 

16 05 07* kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 

16 05 08* kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 

  

(1) Farlige komponenter fra elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde akkumulatorer og batterier nevnt i 16 06 og være merket som farlige, 

kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass osv. 
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16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08 

16 06 batterier og akkumulatorer 

16 06 01* blybatterier 

16 06 02* Ni-Cd-batterier 

16 06 03* kvikksølvholdige batterier 

16 06 04 alkaliske batterier (unntatt 16 06 03) 

16 06 05 andre batterier og akkumulatorer 

16 06 06* separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer 

16 07 avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og tønner (unntatt 05 og 13) 

16 07 08* oljeholdig avfall 

16 07 09* avfall som inneholder andre farlige stoffer 

16 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

16 08 brukte katalysatorer 

16 08 01 brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, iridium eller platina (unntatt 16 08 07) 

16 08 02* brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetallforbindelser 

16 08 03 brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetallforbindelser som ikke er spesifisert 

andre steder 

16 08 04 brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt 16 08 07) 

16 08 05* brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre 

16 08 06* væsker som har vært brukt som katalysator 

16 08 07* brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer 

16 09 oksiderende stoffer 

16 09 01* permanganater, f.eks. kaliumpermanganat 

16 09 02* kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat 

16 09 03* peroksider, f.eks. hydrogenperoksid 

16 09 04* oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder 

16 10 vandig flytende avfall som skal behandles eksternt 

16 10 01* vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer 

16 10 02 annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01 

16 10 03* vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer 

16 10 04 andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03 

16 11 brukte fôringer og ildfaste materialer 

16 11 01* karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer 

16 11 02 andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 01 

16 11 03* andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer 
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16 11 04 andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 03 

16 11 05* fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer 

16 11 06 andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 05 

17 AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID (HERUNDER UTGRAVD MASSE FRA FORURENSEDE BYGGEPLASSER) 

17 01 betong, murstein, teglstein og keramikk 

17 01 01 betong 

17 01 02 murstein 

17 01 03 teglstein og keramikk 

17 01 06* blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, teglstein og keramikk som inneholder farlige stoffer 

17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06 

17 02 tre, glass og plast 

17 02 01 tre 

17 02 02 glass 

17 02 03 plast 

17 02 04* tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 

17 03 bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter 

17 03 01* bitumenblandinger som inneholder kulltjære 

17 03 02 andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01 

17 03 03* kulltjære og tjæreprodukter 

17 04 metaller (herunder legeringer) 

17 04 01 kobber, bronse, messing 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 bly 

17 04 04 sink 

17 04 05 jern og stål 

17 04 06 tinn 

17 04 07 metaller i blanding 

17 04 09* metallavfall som er forurenset av farlige stoffer 

17 04 10* kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer 

17 04 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10 

17 05 jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam 

17 05 03* jord og stein som inneholder farlige stoffer 

17 05 04 annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03 

17 05 05* mudringsslam som inneholder farlige stoffer 

17 05 06 annen oppmudringsmasse enn den nevnt i 17 05 05 
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17 05 07* jernbanegrus som inneholder farlige stoffer 

17 05 08 annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07 

17 06 isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer 

17 06 01* asbestholdige isolasjonsmaterialer 

17 06 03* andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer 

17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03 

17 06 05* asbestholdige byggematerialer 

17 08 gipsbaserte byggematerialer 

17 08 01* gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer 

17 08 02 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01 

17 09 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

17 09 01* kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

17 09 02* avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. fugemasse, harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass og 

kondensatorer som inneholder PCB) 

17 09 03* annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 

17 09 04 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

18 AVFALL FRA MEDISINSK BEHANDLING ELLER VETERINÆRBEHANDLING OG/ELLER TILHØRENDE FORSKNING (UNNTATT 

KJØKKEN OG RESTAURANTAVFALL SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL MEDISINSK BEHANDLING) 

18 01 avfall fra fødeavdelinger og fra diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker 

18 01 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 01 03) 

18 01 02 kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodprodukter (unntatt 18 01 03) 

18 01 03* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner 

18 01 04 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner (f.eks. 

forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier) 

18 01 06* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 

18 01 07 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06 

18 01 08* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

18 01 09 andre legemidler enn dem nevnt i 18 01 08 

18 01 10* amalgamavfall fra tannbehandling 

18 02 avfall fra forskning, diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom hos dyr 

18 02 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 02 02) 

18 02 02* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner 

18 02 03 avfall der innsamling og disponering ikke underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner 

18 02 05* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 

18 02 06 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05 
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18 02 07* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

18 02 08 andre legemidler enn dem nevnt i 18 02 07 

19 AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG, FRA EKSTERNE ANLEGG FOR RENSING AV SPILLVANN OG FRA 

FRAMSTILLING AV DRIKKEVANN OG VANN TIL INDUSTRIELL BRUK 

19 01 avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall 

19 01 02 jernholdige materialer utskilt fra bunnaske 

19 01 05* filterkaker fra behandling av avgasser 

19 01 06* vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende avfall 

19 01 07* fast avfall fra behandling av avgasser 

19 01 10* brukt aktivkull fra behandling av røykgass 

19 01 11* bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer 

19 01 12 annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11 

19 01 13* flygeaske som inneholder farlige stoffer 

19 01 14 annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13 

19 01 15* kjelstøv som inneholder farlige stoffer 

19 01 16 annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15 

19 01 17* pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer 

19 01 18 annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17 

19 01 19 sand fra fluidised bed-anlegg 

19 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 02 avfall fra fysisk-kjemisk behandling av avfall (herunder fjerning av krom, fjerning av cyanid, nøytralisering) 

19 02 03 ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall 

19 02 04* ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig 

19 02 05* slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlige stoffer 

19 02 06 annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05 

19 02 07* olje og konsentrater fra separering 

19 02 08* brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer 

19 02 09* brennbart fast avfall som inneholder farlige stoffer 

19 02 10 annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09 

19 02 11* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

19 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 03 stabilisert/herdet avfall 

19 03 04* avfall merket som farlig, delvis stabilisert, unntatt 19 03 08 

19 03 05 annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04 

19 03 06* avfall merket som farlig, herdet 
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19 03 07 annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06 

19 03 08* delvis stabilisert kvikksølv 

19 04 forglasset avfall og avfall fra forglassing 

19 04 01 forglasset avfall 

19 04 02* flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass 

19 04 03* ikke-forglasset fast fase 

19 04 04 vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall 

19 05 avfall fra aerob behandling av fast avfall 

19 05 01 ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall 

19 05 02 ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall 

19 05 03 kompost som ikke oppfyller fastsatte krav 

19 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 06 avfall fra anaerob behandling av avfall 

19 06 03 væske fra anaerob behandling av kommunalt avfall 

19 06 04 råtnerester fra anaerob behandling av kommunalt avfall 

19 06 05 væske fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall 

19 06 06 råtnerester fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall 

19 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 07 sigevann fra fyllplasser 

19 07 02* sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer 

19 07 03 annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02 

19 08 avfall fra renseanlegg som ikke er spesifisert andre steder 

19 08 01 avfall fra grovsiling 

19 08 02 avfall fra sandfang 

19 08 05 slam fra behandling av avløpsvann fra byområder 

19 08 06* mettede eller brukte ionebytterharpikser 

19 08 07* løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere 

19 08 08* avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller 

19 08 09 blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og matfett 

19 08 10* andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i 19 08 09 

19 08 11* slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra industri 

19 08 12 annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 08 11 

19 08 13* slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra industri 

19 08 14 annet slam fra annen behandling av spillvann fra industrien enn det nevnt i 19 08 13 

19 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 09 avfall fra framstilling av drikkevann eller vann til industriell bruk 



Nr. 84/786 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

19 09 01 fast avfall fra første filtrering og fra grovsiling 

19 09 02 slam fra vannklaring 

19 09 03 slam fra avkarbonering 

19 09 04 brukt aktivkull 

19 09 05 mettede eller brukte ionebytterharpikser 

19 09 06 løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere 

19 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 10 avfall fra fragmentering av metallholdig avfall 

19 10 01 avfall av jern og stål 

19 10 02 ikke-jernholdig avfall 

19 10 03* lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer 

19 10 04 annen lett fraksjon og støv enn dem nevnt i 19 10 03 

19 10 05* andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer 

19 10 06 andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05 

19 11 avfall fra regenerering av olje 

19 11 01* brukte filtreringsleirer 

19 11 02* syreholdig tjære 

19 11 03* vandig flytende avfall 

19 11 04* avfall fra rensing av brenselolje med baser 

19 11 05* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 

19 11 06 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05 

19 11 07* avfall fra rensing av røykgass 

19 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 12 avfall fra mekanisk behandling av avfall (f.eks. sortering, knusing, komprimering, pelletering) som ikke er 

spesifisert andre steder 

19 12 01 papir og papp 

19 12 02 ferrometall 

19 12 03 ikke-jernholdig metall 

19 12 04 plast og gummi 

19 12 05 glass 

19 12 06* tre som inneholder farlige stoffer 

19 12 07 annet tre enn det nevnt i 19 12 06 

19 12 08 tekstiler 

19 12 09 mineraler (f.eks. sand, stein) 

19 12 10 brennbart avfall (avfallsbasert brensel) 
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19 12 11* annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av avfall som inneholder farlige stoffer 

19 12 12 annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av annet avfall enn det nevnt i 19 12 11 

19 13 avfall fra dekontaminering av jord og grunnvann 

19 13 01* fast avfall fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer 

19 13 02 annet fast avfall fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 01 

19 13 03* slam fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer 

19 13 04 annet slam fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 03 

19 13 05* slam fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer 

19 13 06 annet slam fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05 

19 13 07* vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer 

19 13 08 annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 07 

20 KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG INSTITUSJONER) 

HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER 

20 01 separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01) 

20 01 01 papir og papp 

20 01 02 glass 

20 01 08 biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall 

20 01 10 klær 

20 01 11 tekstiler 

20 01 13* løsemidler 

20 01 14* syrer 

20 01 15* baser 

20 01 17* fotokjemikalier 

20 01 19* pesticider 

20 01 21* lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall 

20 01 23* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner 

20 01 25 matolje og matfett 

20 01 26* annen olje og annet fett enn det nevnt i 20 01 25 

20 01 27* maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer 

20 01 28 annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 20 01 27 

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer 

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29 
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20 01 31* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

20 01 32 andre legemidler enn dem nevnt i 20 01 31 

20 01 33* batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og usorterte batterier og 

akkumulatorer som inneholder slike batterier 

20 01 34 andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33 

20 01 35* annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21 og 20 01 23 som inneholder farlige 

komponenter(1) 

20 01 36 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35 

20 01 37* tre som inneholder farlige stoffer 

20 01 38 annet tre enn det nevnt i 20 01 37 

20 01 39 plast 

20 01 40 metaller 

20 01 41 avfall fra skorsteinsfeiing 

20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder 

20 02 hage- og parkavfall (herunder gravlundsavfall) 

20 02 01 biologisk nedbrytbart avfall 

20 02 02 jord og stein 

20 02 03 annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart 

20 03 annet kommunalt avfall 

20 03 01 blandet kommunalt avfall 

20 03 02 torgavfall 

20 03 03 avfall fra gaterengjøring 

20 03 04 slam fra septiktanker 

20 03 06 avfall fra kloakkrensing 

20 03 07 voluminøst avfall 

20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder» 

 __________  

  

(1) Farlige komponenter fra elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde akkumulatorer og batterier nevnt i 16 06 og være merket som farlige, 

kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass osv. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/114 

av 28. januar 2016 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2017 over sekundærmålvariabler for helse og 

barns helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), sammenholdt med artikkel 15 nr.1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeiske statistikker 

over inntekter og levekår for å sikre at det finnes sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata om inntekter 

samt omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt og europeisk plan. 

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1177/2003 bør gjennomføringstiltak vedtas årlig for å angi 

hvilke sekundærmålområder og -variabler som skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-SILC det året. Gjennom-

føringstiltak som angir sekundærmålvariablene og deres identifikatorer for 2017-modulen om helse og barns helse, bør 

derfor vedtas. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og identifikatorer for 2017-modulen om helse og barns helse, som er en del av tverrsnitts-

komponenten i EU-SILC, fastsettes i vedlegget. 

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. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______ 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 29.1.2016, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 68. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

2018/EØS/84/63 
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VEDLEGG 

I denne forordning benyttes følgende enheter, datainnsamlingsmetoder, referanseperioder og dataoverføring: 

1. Enheter 

Målvariablene omfatter ulike typer enheter: 

Data om økonomisk byrde gjelder husholdningsnivå og viser til husholdningen som helhet. 

Data om helse skal samles inn for hvert nåværende husholdningsmedlem eller, der det er relevant, alle utvalgte oppgavegivere 

over 16 år. 

Data om allmenn helsetilstand og aktivitetsbegrensning på grunn av helseproblemer skal samles inn for hvert barn i alderen  

0–15 år. 

Data om barns udekkede behov for undersøkelser eller behandlinger av leger eller tannleger skal samles inn på hushold-

ningsnivå og viser til alle barn i alderen 0–15 år i husholdningen som helhet. 

Alder viser til alder på intervjutidspunktet. 

2. Datainnsamlingsmetoder 

For variabler som gjelder husholdningsnivå, skal dataene samles inn gjennom personlige intervjuer med husholdningens opp-

gavegiver. 

For variabler som gjelder individnivå, skal dataene samles inn gjennom personlige intervjuer med alle nåværende husholdnings-

medlemmer som er 16 år eller eldre, eventuelt med hver enkelt utvalgt oppgavegiver. 

For variabler som gjelder barn, skal dataene samles inn gjennom personlige intervjuer med husholdningens oppgavegiver. 

På grunn dataene som skal samles inn, er det bare tillatt med personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer med stedfortredere for 

personer som er midlertidig fraværende eller ikke har mulighet til å svare). 

Variabelen kroppsmasseindeks (KMI) kan beregnes på grunnlag av opplysninger om høyde og vekt som samles inn under 

intervjuet, eller samles inn direkte fra oppgavegiveren ved hjelp av en tabell. Det er kun KMI-verdien som skal sendes til 

Eurostat. 

3. Referanseperiode 

Målvariablene knytter seg til ulike typer referanseperioder: 

Nåværende referanseperiode for KMI-variabelen, allmenn helsetilstand for barn og aktivitetsbegrensning som skyldes barns 

helseproblemer. 

En typisk uke for variablene som gjelder fysisk aktivitet. 

En typisk uke i løpet av en bestemt årstid for inntak av frukt og grønnsaker. 

De siste tolv måneder for alle andre variabler. 

4. Overføring av data 

Sekundærmålvariablene sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil), registerdatafilen (R-fil) og i person-

opplysningsfilen (P-fil) etter primærmålvariablene. 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

Helse 

HS200 Økonomisk byrde forbundet med legehjelp 

En stor byrde 

En viss byrde 

Ingen byrde i det hele tatt 

HS200_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (ingen i husholdningen trengte legehjelp) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

HS210 Økonomisk byrde forbundet med tannpleie 

En stor byrde 

En viss byrde 

Ingen byrde i det hele tatt 

HS210_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (ingen i husholdningen trengte tannpleie) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

HS220 Økonomisk byrde forbundet med legemidler 

En stor byrde 

En viss byrde 

Ingen byrde i det hele tatt 

HS220_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (ingen i husholdningen trengte legemidler) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH080 Antall besøk hos tannlege eller kjeveortoped 

Ingen 

1–2 ganger 

3–5 ganger 

6–9 ganger 

10 ganger eller flere 

PH080_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PH090 Antall besøk hos allmennpraktiserende lege eller familielege 

Ingen 

1–2 ganger 

3–5 ganger 

6–9 ganger 

10 ganger eller flere 

PH090_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH100 Antall besøk hos medisinsk eller kirurgisk spesialist 

Ingen 

1–2 ganger 

3–5 ganger 

6–9 ganger 

10 ganger eller flere 

PH100_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH110 Kroppsmasseindeks (KMI) 

KMI-verdi 

PH110_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH120 Type fysisk aktivitet i arbeidet 

Sitter for det meste 

Står for det meste 

Går for det meste eller utfører oppgaver som krever moderat fysisk anstrengelse 

For det meste tungt eller fysisk krevende arbeid 

PH120_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (utfører ingen arbeidsoppgaver) 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

PH130 Tid som brukes på fysisk aktivitet (unntatt arbeid) i løpet av en typisk uke 

TT/MM (timer/minutter) per uke 

PH130_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH140 Inntak av frukt 

To eller flere ganger per dag 

Én gang per dag 

4–6 ganger i uken 

1–3 ganger i uken 

Sjeldnere enn én gang i uken 

Aldri 

PH140_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

PH150 Inntak av grønnsaker eller salat 

To eller flere ganger per dag 

Én gang per dag 

4–6 ganger i uken 

1–3 ganger i uken 

Sjeldnere enn én gang i uken 

Aldri 

PH150_F Angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

Barns helse 

RC010 Allmenn helsetilstand (barn) 

Svært god 

God 

Ganske god 

Dårlig 

Svært dårlig 

RC010_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (barnet er eldre enn 15 år) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

RC020 Aktivitetsbegrensning på grunn av helseproblemer (barn) 

Svært begrenset 

Begrenset, men ikke veldig 

Ikke begrenset i det hele tatt 

RC020_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (barnet er eldre enn 15 år) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

HC010 Udekket behov for legeundersøkelse eller -behandling (barn) 

Ja (ved minst ett tilfelle har minst ett av barna ikke fått legeundersøkelse eller -behandling) 

Nei (barnet/barna har fått legeundersøkelse eller -behandling hver gang det har vært behov for det) 

HC010_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (ingen av barna har hatt behov for legeundersøkelse eller -behandling) 

Ikke relevant (ingen barn i alderen 0–15 år i husholdningen) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

HC020 Hovedårsak til udekket behov for legeundersøkelse eller -behandling 

Hadde ikke råd (for dyrt) 

Venteliste 

Hadde ikke tid på grunn av arbeid eller omsorg for andre barn eller andre personer 

For langt å reise eller ingen transportmulighet 

Annen årsak 

HC020_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (HC010 ikke lik ja) 

Ikke relevant (ingen barn i alderen 0–15 år i husholdningen) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 

HC030 Udekket behov for tannlegeundersøkelse eller -behandling (barn) 

Ja (ved minst ett tilfelle har minst ett av barna ikke fått tannlegeundersøkelse eller -behandling) 

Nei (barnet/barna har fått tannlegeundersøkelse eller -behandling hver gang det har vært behov for 

det) 

HC030_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (ingen av barna har hatt behov for tannlegeundersøkelse eller -behandling) 

Ikke relevant (ingen barn i alderen 0–15 år i husholdningen) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 
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Variabelidentifikator Målvariabel 

HC040 Hovedårsak til udekket behov for tannlegeundersøkelse eller -behandling (barn) 

Hadde ikke råd (for dyrt) 

Venteliste 

Hadde ikke tid på grunn av arbeid eller omsorg for andre barn eller andre personer 

For langt å reise eller ingen transportmulighet 

Annen årsak 

HC040_F Angitt 

Mangler 

Ikke relevant (HC030 ikke lik ja) 

Ikke relevant (ingen barn i alderen 0–15 år i husholdningen) 

Ikke relevant (RB010≠ 2017) 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2113 

av 23. 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 regnskapsstandard (IAS) nr. 16 og 41(*) 

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) 30. juni 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av IAS 16: «Eiendom, anlegg og 

utstyr» og IAS 41: «Landbruk» kalt «Landbruk: Produserende planter». IASB besluttet at planter som brukes 

utelukkende til produksjon i flere perioder, såkalte produserende planter, bør regnskapsføres på samme måte som 

eiendom, anlegg og utstyr i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» fordi deres bruksområde ligner framstillings-

virksomhet. 

3) Som en følge av endringene av IAS 16 og 41 må IAS 1, 17, 23, 36 og 40 endres for å sikre samsvar mellom de 

internasjonale regnskapsstandardene. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IAS 16 og IAS 41 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 

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 41: «Landbruk» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap», IAS 17: «Leieavtaler», IAS 23: «Låneutgifter», IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

og IAS 40: «Investeringseiendom» endres i samsvar med endringene av IAS 16 og IAS 41 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 24.11.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 69. 

(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/84/64 
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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 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 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Landbruk: Produserende planter 

(Endringer av IAS 16 og IAS 41) 

Endringer av IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

Nr. 3, 6 og 37 endres, og nytt nr. 22A og 81K–81M tilføyes: 

VIRKEOMRÅDE 

… 

3.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  eiendom, anlegg og utstyr klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og 

avviklet virksomhet», 

b)  biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet, bortsett fra produserende planter (se IAS 41: «Landbruk»); denne 

standard får anvendelse på produserende planter, men den får ikke anvendelse på produkter fra produserende planter, 

c)  innregning og måling av lete- og evalueringseiendeler (se IFRS 6: «Leting etter og evaluering av mineralressurser»), 

d)  …. 

DEFINISJONER 

6. Følgende begreper anvendes i denne standard: 

En «produserende plante» er en levende plante som 

a) brukes i produksjon eller levering av landbruksprodukter, 

b) forventes å produsere i mer enn én periode, og 

c) med svært liten sannsynlighet vil bli solgt som et landbruksprodukt, bortsett fra sporadisk som produksjons-

avfall. 

(Nr. 5A–5B i IAS 41 inneholder en utfyllende definisjon av produserende plante.) 

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med etter fradrag for eventuell akkumulert 

avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. 

… 

Bestanddeler av anskaffelseskost 

… 

22A  Produserende planter regnskapsføres på samme måte som egenproduserte enheter av eiendom, anlegg og utstyr før de 

befinner seg på det sted og er i den stand som er nødvendig for at de skal kunne brukes slik de var tiltenkt av ledelsen. 

Følgelig bør henvisninger til «tilvirkning» i denne standard forstås slik at det omfatter aktiviteter som er nødvendige for å 

dyrke de produserende plantene før de befinner seg på det sted og er i den stand som er nødvendig for at de skal kunne 

brukes slik de var tiltenkt av ledelsen. 

…  
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Verdireguleringsmodellen 

… 

37.  En klasse av eiendom, anlegg og utstyr er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i et foretaks 

virksomhet. Følgende er eksempler på separate klasser: 

a)  … 

g)  inventar og innredning, 

h)  kontorutstyr, og 

i)  produserende planter. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

81K Ved «Landbruk: Produserende planter» (endringer av IAS 16 og IAS 41), utstedt i juni 2014, ble nr. 3, 6 og 37 endret og 

nr. 22A og 81L–81M tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskapsperioder 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. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 

8, unntatt i de tilfeller som er angitt i nr. 81M. 

81L  I rapporteringsperioden da «Landbruk: Produserende planter» (endringer av IAS 16 og IAS 41) anvendes for første gang, 

trenger ikke et foretak å presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f) for den inneværende 

perioden. Foretaket skal imidlertid presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f), for hver 

tidligere periode som presenteres. 

81M  Et foretak kan velge å måle en enhet av produserende planter til enhetens virkelige verdi ved begynnelsen av den 

tidligste perioden som presenteres i finansregnskapet for den rapporteringsperioden da foretaket anvender «Landbruk: 

Produserende planter» (endringer av IAS 16 og IAS 41) for første gang, og benytte denne virkelige verdien som estimert 

anskaffelseskost på dette tidspunktet. En eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og den virkelige 

verdien skal innregnes i åpningsbalansen for opptjent egenkapital ved begynnelsen av den tidligste perioden som 

presenteres. 

ENDRINGER AV IAS 41 

Nr. 1–5, 8, 24 og 44 endres, og nytt nr. 5A–5C og 62–63 tilføyes: 

VIRKEOMRÅDE 

1. Denne standard skal anvendes på regnskapsføring av følgende når de er knyttet til landbruksvirksomhet: 

a) biologiske eiendeler med unntak av produserende planter, 

b) landbruksprodukter på innhøstingstidspunktet, og 

c) offentlige tilskudd i henhold til nr. 34 og 35. 

2.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  jord knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» og IAS 40: «Investeringseiendom»), 

b)  produserende planter knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 16); denne standard får imidlertid anvendelse på 

produkter fra disse produserende plantene, 
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c)  offentlige tilskudd knyttet til produserende planter (se IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger 

om offentlig støtte»), 

d)  immaterielle eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 38: «Immaterielle eiendeler»). 

3.  Denne standard får bare anvendelse på landbruksprodukter, som er de innhøstede produktene fra foretakets biologiske 

eiendeler, på innhøstingstidspunktet. Deretter får IAS 2: «Beholdninger» eller en annen relevant standard anvendelse. 

Derfor omhandler denne standard ikke bearbeiding av landbruksprodukter etter innhøsting, for eksempel en vindyrkers 

bearbeiding av egenproduserte vindruer. Selv om slik bearbeiding kan være en naturlig og logisk forlengelse av landbruks-

virksomheten og ha en viss likhet med biologisk omdanning, omfattes den ikke av definisjonen av landbruksvirksomhet i 

denne standard. 

4.  Tabellen nedenfor viser eksempler på biologiske eiendeler, landbruksprodukter og produkter som er et resultat av 

bearbeiding etter innhøsting: 

Biologiske eiendeler Landbruksprodukter 
Produkter som er et resultat av bearbeiding 

etter innhøsting 

Sauer Ull Garn, tepper 

Trær i en skogbeplantning Felte trær Tømmer, trelast 

Melkekyr Melk Ost 

Svin Skrotter Pølser, konservert skinke 

Bomullsplanter Høstet bomull Tråd, klær 

Sukkerrør Høstede sukkerrør Sukker 

Tobakksplanter Plukkede blader Tørket tobakk 

Tebusker Plukkede blader Te 

Vinstokker Plukkede vindruer Vin 

Frukttrær Plukket frukt Bearbeidet frukt 

Oljepalmer Plukket frukt Palmeolje 

Gummitrær Høstet lateks Gummiprodukter 

Noen planter, for eksempel tebusker, vinstokker, oljepalmer og gummitrær, oppfyller vanligvis definisjonen av produse-

rende planter og hører inn under virkeområdet for IAS 16. De produktene som vokser på produserende planter, for 

eksempel teblader, vindruer, oljepalmefrukt og lateks, hører imidlertid inn under virkeområdet for IAS 41. 

DEFINISJONER 

Definisjoner knyttet til landbruk 

5. Følgende begreper anvendes i denne standard: 

… 

«Landbruksprodukter» er de innhøstede produktene fra foretakets biologiske eiendeler. 
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En «produserende plante» er en levende plante som 

a) brukes i produksjon eller levering av landbruksprodukter, 

b) forventes å produsere i mer enn én periode, og 

c) med svært liten sannsynlighet vil bli solgt som et landbruksprodukt, bortsett fra sporadisk som produksjons-

avfall. 

En «biologisk eiendel» er et levende dyr eller en levende plante. 

… 

5A  Følgende er ikke produserende planter: 

a)  planter som dyrkes for å bli høstet som landbruksprodukter (for eksempel trær som skal brukes til tømmer), 

b)  planter som dyrkes for å produsere landbruksprodukter, når det er mer enn en svært liten sannsynlighet for at foretaket 

også vil høste og selge planten som et landbruksprodukt og ikke bare sporadisk som produksjonsavfall, og 

c)  ettårige avlinger (for eksempel mais og hvete). 

5B  Når produserende planter ikke lenger brukes til å produsere, kan de skjæres ned og selges som avfall, som for eksempel 

kan brukes til ved. Et slikt sporadisk salg av produksjonsavfall er ikke til hinder for at planten kan defineres som en 

produserende plante. 

5C  Produkter som vokser på produserende planter, er en biologisk eiendel. 

… 

Generelle definisjoner 

8. Følgende begreper anvendes i denne standard: 

… 

«Offentlige tilskudd» er som definert i IAS 20. 

INNREGNING OG MÅLING 

… 

24.  Anskaffelseskost kan noen ganger være tilnærmet lik virkelig verdi, særlig når 

a)  det har skjedd liten biologisk omdanning siden den opprinnelige utgiften oppsto (for eksempel kimplanter til frukttrær 

som ble plantet umiddelbart før rapporteringsperiodens slutt, eller nyanskaffede dyr), eller 

b)  den biologiske omdanningens virkning på prisen ikke forventes å være vesentlig (for eksempel den innledende veksten 

i en furubeplantning med en produksjonssyklus på 30 år). 

… 

Alminnelige bestemmelser 

… 

44.  Biologiske eiendeler til forbruk er eiendeler som høstes som landbruksprodukter eller selges som biologiske eiendeler. 

Eksempler på biologiske eiendeler til forbruk er slaktedyr, dyr som holdes for salg, fisk i oppdrettsanlegg, avlinger som 

mais og hvete, produkter fra en produserende plante samt trær som skal brukes til tømmer. Produserende biologiske 

eiendeler er biologiske eiendeler som ikke forbrukes, for eksempel melkekyr og frukttrær som det høstes frukt fra. 

Produserende biologiske eiendeler er ikke landbruksprodukter, men eiendeler som dyrkes med henblikk på produksjon. 

…  
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

62. Ved «Landbruk: Produserende planter» (endringer av IAS 16 og IAS 41), utstedt i juni 2014, ble nr. 1–5, 8, 24 og 44 

endret og nr. 5A–5C og 63 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskapsperioder 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. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar 

med IAS 8. 

63.  I rapporteringsperioden da «Landbruk»: Produserende planter» (endringer av IAS 16 og IAS 41) anvendes for første gang, 

trenger ikke et foretak å presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f) for den inneværende 

perioden. Foretaket skal imidlertid presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f), for hver 

tidligere periode som presenteres. 

KONSEKVENSENDRINGER AV ANDRE STANDARDER 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

Nr. 54 endres. 

Informasjon som skal presenteres i balanseoppstillingen 

54. Som et minstekrav skal balanseoppstillingen omfatte poster som presenterer følgende beløp: 

a) … 

f) biologiske eiendeler som hører inn under virkeområdet for IAS 41: «Landbruk», 

g) … 

IAS 17: «Leieavtaler» 

Nr. 2 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

2 ... 

Denne standard skal imidlertid ikke anvendes som grunnlag for måling av 

a) … 

c) biologiske eiendeler som hører inn under virkeområdet for IAS 41: «Landbruk» og holdes av leietakere i 

henhold til finansielle leieavtaler, eller 

d) biologiske eiendeler som hører inn under virkeområdet for IAS 41 og leies ut av utleier i henhold til operasjo-

nelle leieavtaler. 

IAS 23: «Låneutgifter» 

Nr. 4 og 7 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

4.  Et foretak er ikke pålagt å anvende standarden på låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller 

produksjon av 

a)  en kvalifiserende eiendel som måles til virkelig verdi, for eksempel en biologisk eiendel som hører inn under 

virkeområdet for IAS 41: «Landbruk», eller 

b)  … 
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DEFINISJONER 

… 

7.  Avhengig av omstendighetene kan følgende være kvalifiserende eiendeler: 

a)  … 

e)  investeringseiendommer, 

f)  produserende planter. 

IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

Nr. 2 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

2. Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a) … 

g) biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet som hører inn under virkeområdet for IAS 41: «Landbruk» 

og måles til virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter, 

h) … 

IAS 40: «Investeringseiendom» 

Nr. 4 og 7 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

4.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk» og IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr»), 

og 

b)  … 

KLASSIFISERING AV EIENDOM SOM INVESTERINGSEIENDOM ELLER EIERBENYTTET EIENDOM 

… 

7.  Investeringseiendom innehas for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning, eller begge deler. En investeringseiendom 

genererer derfor kontantstrømmer som stort sett er uavhengige av de andre eiendelene som foretaket innehar. Dette skiller 

investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom. Produksjon eller levering av varer eller tjenester (eller bruk av eiendom for 

administrative formål) genererer kontantstrømmer som ikke bare er henførbare til eiendom, men også til andre eiendeler 

som benyttes i produksjons- eller leveringsprosessen. IAS 16 får anvendelse på eierbenyttet eiendom. 

 __________  
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